
 

 

 

 

 

 

 

Guião de  

Boas Práticas para Gestão  

de Matos 
para a ITI-ZRNA 
 
 



 

1   

 

Índice 
 

1. Introdução ............................................................................................................. 4 

1.1. Objetivos e Estrutura ......................................................................................................................... 4 

1.2. A Rede Natura 2000 .......................................................................................................................... 5 

1.3. Os Sítios e ZPE’s da Rede Natura 2000 .............................................................................................. 6 

1.4. Responsabilidades na Conservação .................................................................................................. 6 

1.5. A Intervenção Territorial Integrada ................................................................................................... 7 

2. Os Matos da ITIZRNA ............................................................................................. 8 

2.1. Tipos de matos .................................................................................................................................. 8 

2.2. Distribuição de matos na ITIZRNA ..................................................................................................... 9 

2.3. Produtos, serviços e funções dos matos ......................................................................................... 10 

2.4. Objetivos definidos pelo PSRN ........................................................................................................ 11 

2.5. Valores naturais associados aos matos ........................................................................................... 13 

3. Boas Práticas de Gestão ....................................................................................... 16 

3.1. Princípios orientadores da gestão ................................................................................................... 16 

3.2. Boas Práticas dirigidas à Gestão de Matos ...................................................................................... 17 

3.3. Boas Práticas Generalistas .............................................................................................................. 17 

4. Contactos e Informação Útil ................................................................................. 19 

4.1. Entidades da Estrutura Local de Apoio (ELA) .................................................................................. 19 

4.2. Equipas Técnico-Científicas ............................................................................................................. 21 

4.3. Cartografia, Estudos e Relatórios .................................................................................................... 22 

4.4. Bibliografia Útil ................................................................................................................................ 24 

Anexo I – Fichas de Tipos de Matos ............................................................................. 1 

Charnecas secas não litorais: urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (4030pt3) ................................. 7 

Charnecas secas do Baixo Alentejo: Urzais, urzais-estevais e tojais-estevais (4030pt5) ................ 12 

Zimbrais (5210 pt3) ........................................................................................................................... 16 

Medronhais (5330 pt3) ...................................................................................................................... 21 

Matagais de Carvalhiça (5330 pt4) ................................................................................................... 25 

Carrascais, espargueirais e matagais afins em solos calcários (5330 pt5) ....................................... 30 

Carrascais, zambujais, murteiras, e matagais afins em solos ácidos (5330 pt6) ............................. 36 

Tojais e tomilhais de calcários (5330 pt7) ......................................................................................... 40 



 

 

2   

 

Anexo II - Fichas de Boas Práticas.............................................................................. 45 

BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) ............................................................................. 46 

BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado/encabeçamentos) ......................................................... 50 

BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa ................................................................................ 54 

BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo Controlado ............................................................................ 57 

BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa ................................................................................ 60 

BPE6 - Contrariar/minimizar a drenagem ......................................................................................... 63 

BPE7 - Incentivo da sucessão ecológica para bosques ..................................................................... 67 

BPG1 - Utilização de cartografia pré-existente ................................................................................. 70 

BPG2 - Promoção de mosaico ........................................................................................................... 73 

BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios .................................................................................. 81 

BPG4 - Utilização de Cercados Eléctricos .......................................................................................... 85 

BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes ................................................................ 88 

BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água .......................................................... 91 

BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna ................................................................ 95 

BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-bravo ........................................................ 99 

BPG9 - Utilização de Protetores Individuais ................................................................................... 104 

BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones ............................................................. 107 

BPG11 - Minimização dos riscos de utilização de fitofármacos ..................................................... 111 

BPG12 - Valorização de Serviços de Ecossistema ........................................................................... 115 

BPG13 - Valorização de Produtos de Ecossistema .......................................................................... 119 

BPG14 - Registo e comunicação de Operações .............................................................................. 123 

BPG15 - Controlo da Erosão ............................................................................................................ 126 

BPG16 - Gestão das lavouras e culturas ......................................................................................... 130 

BPG17 - Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras .................................................................... 133 

BPG18 – Limpeza e manutenção de galerias ripícolas ................................................................... 138 

BPG19 - Manutenção e conservação de abrigos de morcegos ...................................................... 142 

BPG20 - Proteção de ninhos de rapinas .......................................................................................... 145 

BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico .......................................................................... 149 

Anexo III – Plano Sectorial – Habitats, Objetivos de Conservação e Orientações 

de Gestão ................................................................................................................153 

Anexo IV – Plantas com elevado valor associadas a matos .......................................161 

Anexo V – Aves das ZPE da ITIZRNA .........................................................................164 

Anexo VI – Apoios da ITIZRNA..................................................................................169 

Apoios silvo-ambientais ......................................................................................................................... 169 

Apoios agro-ambientais ......................................................................................................................... 170 



 

 

3   

 

 

Investimentos Não Produtivos .............................................................................................................. 171 

Anexo VII – Custos Indicativos de Orçamentação .....................................................173 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guião de Boas Práticas para Gestão de Matos para a ITI-ZRNA, edição de 2014, Direcção Regional 

de Agricultura e Pescas do Alentejo, co-autoria de Henrique Pereira dos Santos, Inês Costa Pereira 

e Luís Jordão 

  



 

 

4   

 

1.  Introdução 

1.1. Objetivos e Estrutura 

A gestão de matos, pelas suas relações com o cumprimento de condicionalidades associadas ao RPU, 

constitui uma matéria sobre a qual muitas questões se têm levantado tanto por parte de produtores 

como das Estruturas Locais de Apoio. Se por um lado, a manutenção de áreas agroflorestais “limpas” 

de matos é um objetivo que deve estar necessariamente associado à produção agro-silvo-pastoril, a 

presença e conservação de matos constitui um objetivo relevante em termos de conservação da 

natureza e da biodiversidade, que não pode nem deve ser negligenciado na gestão das superfícies 

agroflorestais, áreas florestais não arborizadas, zonas de proteção/conservação e outras áreas onde se 

verifique a sua ocorrência/distribuição. 

Com este Guião pretendeu-se assim cumprir um conjunto de objetivos complementares: a) desde 

logo, procurar diferenciar os vários tipos de matos classificados ao nível da Diretiva Habitats, numa 

perspetiva que se relaciona diretamente com a sua estrutura ecológica mas também com os 

benefícios produtivos que os mesmos podem exibir; b) em conformidade, apoiar os produtores na sua 

decisão sobre as funções produtivas e não produtivas associadas aos matos, e consequentemente nas 

decisões de se candidatarem a apoios relacionados com as componentes de conservação da 

biodiversidade do FEADER; c) por último, e não menos relevante, apoiar a Estrutura Local de Apoio 

(ELA) na gestão desses apoios, clarificando a aplicação das regras e fiscalização associadas à gestão dos 

valores da biodiversidade. 

Dando sequência ao trabalho anteriormente realizado para a DRAPAL e em coerência com a estrutura 

base definida em articulação com os serviços e entidades parceiras, optou-se por organizar o Guião 

numa visão a partir do gestor das propriedades. Esta opção visa aproximar o Guião do tipo de decisões 

com que os produtores estão confrontados na gestão, permitindo-lhes, de forma mais simples, 

equacionar as decisões a tomar de forma progressivamente mais afastada dos aspetos que melhor 

dominam.  

Da mesma forma e com a mesma preocupação de dar respostas concretas às opções de gestão dos 

produtores, o Guião dá um conjunto de indicações sobre intervenções na propriedade que possam ter 

efeitos positivos na biodiversidade, sem com isso onerar em demasia a exploração, incluindo aspetos 

organizacionais. Tanto quanto possível as indicações sobre as intervenções passíveis de ser adotadas 

procuram tirar partido de operações que já hoje são feitas nas explorações, ou que podem ser feitas 

com os recursos habituais de uma exploração agrícola da região. 

Na sua estrutura, o Guião procura assim auxiliar o produtor num conjunto de momentos essenciais à 

melhor gestão de matos protegidos ao abrigo da Diretiva Habitats, em espaços da Rede Natura 2000: 

 com o capítulo 1, disponibiliza-se uma contextualização sobre a Rede Natura 2000, incluindo 

os conceitos associados à definição dos Sítios de Interesse Comunitário (SIC), Zonas de 

Proteção Especial para as Aves (ZPE), e sobre a Intervenção Territorial Integrada, bem como 

das responsabilidades de conservação inerentes a qualquer produtor; 

 o capítulo 2 é direcionado a apoiar a identificação/caracterização dos vários tipos de matos 

que podem existir na exploração e na definição de  objetivos de conservação e gestão. Com a 

sua leitura, que deve ser complementada com as fichas de tipos de matos apresentadas no 

Anexo I, espera-se que o produtor possa: 
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o conhecer os tipos de matos do território da ITIZRNA, objetivos quantitativos e 

qualitativos de conservação que lhes estão associados a nível nacional;  

o identificar concretamente os tipos de matos que possui na exploração; 

o definir os objetivos e medidas de gestão de matos para a sua exploração, em ligação 

com os objetivos nacionais e medidas de gestão previstas para os vários SIC/ZPE 

(apresentados no Anexo III); 

 finalmente, com o capítulo 3 e fichas de boas práticas que o apoiam (Anexo II), apresenta-se 

um conjunto de boas práticas de gestão, algumas de caráter genérico e outras específicas 

para a gestão de matos, que podem ser utilizadas para atingir os objetivos de gestão 

definidos pelo produtor para a sua exploração e são suscetíveis de enquadramento nas 

medidas da ITIZRNA.  A seleção, pelo produtor, das melhores medidas a adotar, é facilitada 

pela sua ligação às fichas de matos (onde estão identificadas algumas das aplicáveis a cada 

tipo de mato), bem como pela identificação de sinergias com outras medidas apresentadas. 

Permite-se assim, face às condições e necessidades específicas de cada exploração, assegurar 

a definição e implementação de um conjunto de boas práticas que não só dê resposta a 

objetivos de gestão de matos mas também auxilie a suprir outras necessidades relacionadas 

com essa gestão e com objetivos de apoio à produção. 

Desta forma espera-se que as decisões dos produtores sejam mais fáceis, mais conscientes mas 

também mais facilmente verificáveis no contexto da ELA, diminuindo a incerteza sobre o que é ou não 

aceitável no contexto dos financiamentos existentes. 

1.2. A Rede Natura 2000 

A Rede Natura 2000 é um instrumento de política europeia que visa diminuir a perda de 

biodiversidade no território europeu, através de uma rede de espaços protegidos com abrangência 

europeia. 

Tendo em atenção a profunda relação entre utilização do território e valores naturais existentes, a 

Rede Natura 2000 nunca foi desenhada como uma rede de exclusão da atividade humana, incluindo 

económica, mas sim como uma rede que permita a integração da atividade económica com a 

conservação da natureza e da biodiversidade. Esse é um contexto particularmente aplicável ao Sul da 

Europa onde os sistemas agro-silvo-pastoris tradicionais são essenciais para manter a conservação de 

uma biodiversidade de valor ímpar e que depende da utilização que o Homem há séculos vem fazendo 

do território. 

Para obter resultados a partir destes princípios a Rede Natura 2000 centra-se nos valores concretos 

presentes em cada local e procura garantir que a atividade económica se faça respeitando a 

necessidade de conservação destes valores. 

Neste sentido não existem regras gerais de gestão da Rede Natura 2000 (com exceção das regras que 

definem procedimentos de decisão) mas sim uma procura sistemática das regras concretas que em 

cada território e para os valores presentes são as mais adequadas para a conservação dos valores em 

causa. 

Em muitas situações o abandono da atividade económica tradicional e/ou a intensificação 

representam uma ameaça séria à conservação de alguns valores presentes e por isso as regras de 

gestão visam não só garantir que a atividade económica se faz de determinada forma, mas também 
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que se mantém e é sustentável, incluindo de um ponto de vista económico, essencial para a sua 

existência.  

1.3. Os Sítios e ZPE’s da Rede Natura 2000 

No seu conjunto, a Rede Natura 2000 integra dois tipos de áreas protegidas, cuja classificação se 

encontra associada a diferentes instrumentos jurídicos: as ZPE (Zonas de Proteção Especial), definidas 

em função da ocorrência de aves protegidas pela Diretiva Aves; e os SIC (Sítios de Importância 

Comunitária), definidos em função da ocorrência de habitats, espécies de flora e de outras espécies de 

fauna para além das aves, protegidas pela Diretiva Habitats.  

Na prática, o conjunto de ZPE e SIC constituem a Rede Natura 2000. Contudo, e no que respeita 

especificamente ao objetivo deste guião – o apoio à gestão de matos - o fato de a sua classificação de 

origem ter por base diferentes valores naturais tem diversas implicações, tanto ao nível da informação 

de base disponível como sobre a disponibilidade de medidas e/ou boas práticas a aplicar. No caso dos 

SIC deverá tratar-se de uma gestão orientada para a conservação dos matos por si, 

independentemente da existência ou não de outros valores naturais. No caso das ZPE, a conservação 

dos matos deve ser entendida como um meio de favorecer o habitat ou mosaico de habitas do qual 

dependam as aves identificadas no território. 

Esta é no conjunto uma questão meramente formal e conceptual já que na prática, gerir as 

explorações a este nível passará por aplicar boas práticas aconselháveis em ambas as situações, as 

quais se refletem na conservação dos matos e consequentemente, de forma direta ou indireta, nos 

objetivos de conservação estabelecidos tanto para os SIC como para as ZPE. Partindo desse 

pressuposto, e sem prejuízo das lacunas de informação associadas aos territórios da ZPE neste 

contexto, a gestão de matos pelo produtor deve ser feita tendo em atenção um processo prévio de 

identificação concreta dos valores naturais que existem na sua exploração, aferição dos objetivos 

estabelecidos a nível nacional para a sua conservação, e subsequente definição de metas e objetivos 

aplicáveis à sua situação e da forma de os atingir, utilizando sempre que possível boas práticas como 

as elencadas. Para auxílio a esse exercício, o presente guião procura agregar a informação mais 

relevante e, através de um conjunto de fichas de carácter prático, auxiliar a identificação quer dos 

valores naturais – os vários tipos de matos, neste caso – quer das práticas culturais a adotar para 

apoiar a sua gestão. 

1.4. Responsabilidades na Conservação 

O princípio geral de proteção dos valores constantes das Diretivas Aves e Habitats é o da interdição da 

sua destruição e da diminuição do seu estado de conservação. 

Nesse sentido, independentemente da adesão dos produtores a qualquer regime de apoio e da 

condicionalidade que lhes está associada, existe uma responsabilidade objetiva e legal de conservação 

dos valores presentes na propriedade, na medida em que a sua destruição afete significativamente a 

conservação da espécie ou do habitat. 

É certo que existe um regime de exceção para as situações de relevante interesse público em que 

exista conflito entre a conservação dos valores e a realização do referido interesse público. Mas essas 

situações de exceção não são definidas nem decididas pelas entidades diretamente interessadas mas 

por pesados processos de decisão que implicam avaliação das incidências ambientais, discussão 
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pública e, de maneira geral, a adoção de medidas de minimização e, eventualmente, compensação, 

que assegurem, tanto quanto possível, o mesmo nível de proteção dos valores em causa. 

Existindo a responsabilidade pela conservação dos valores de conservação, existe também a 

consciência de que a existência dessa responsabilidade pode determinar uma distribuição injusta dos 

custos e benefícios a ela associados, na medida em que os custos se tendem a concentrar sobre os 

gestores do território e os benefícios são da sociedade em geral. 

Essa é a razão principal para a existência de sistemas de apoio às atividades produtivas que têm 

capacidade de gerir a biodiversidade, como as que estão previstas nas políticas agrícolas e de 

conservação.  

Mas adicionalmente a esses apoios, é cada vez mais determinante que o produtor encare a valorização 

do seu “capital natural” como gerador de um conjunto de bens e serviços que estavam fora da esfera 

“tradicional” de produção e agora podem representar nichos de mercado interessantes, de alto valor 

acrescentado, com os quais pode simultaneamente aumentar o seu rendimento e assegurar os 

objetivos e condicionalismos de conservação.  

No caso específico dos matos, frequentemente desvalorizados ao nível produtivo – e mesmo nesse 

campo apresentando algum potencial forrageiro -, esta é uma opção que pode claramente ser 

vantajosa, quando devidamente ponderadas todas as suas implicações. Nesse contexto, a adoção de 

boas práticas de gestão pode não só constituir-se como um meio de assegurar os condicionalismos 

impostos e aceder a medidas de apoio e subvenções específicas como também, numa perspetiva mais 

ampla, de assegurar uma gestão inovadora, eficaz, mais eficiente do ponto de vista económico e assim 

de maior retorno para o produtor. 

1.5. A Intervenção Territorial Integrada 

As Intervenções Territoriais Integradas (ITI) são o atual instrumento de financiamento da gestão dos 

espaços agrícolas e florestais que contêm valores protegidos pelas diretivas aves e habitats. 

As ITI concretizam-se, no quadro de apoios em vigor, através de medidas agro-ambientais, dirigidas 

aos espaços agrícolas e agroflorestais, medidas silvo-ambientais, dirigidas aos espaços florestais, e 

investimentos não produtivos necessários ao cumprimento dos objetivos agro-ambientais e silvo-

ambientais. 

A Intervenção Territorial Integrada de Zonas da Rede Natura do Alentejo (ITIZRNA) tem uma vasta área 

de aplicação, estando subdividida em quatro núcleos geográficos de maior operacionalidade. Integra 

um conjunto alargado de SIC e ZPE propostos para integrar a Rede Natura 2000 que albergam diversos 

tipos de habitats classificáveis como matos, conforme adiante especificado neste documento.  

A diversidade existente obriga a um esforço adicional, dado nem todos requererem o mesmo tipo de 

medidas de gestão, em coerência com as suas especificidades ecológicas, o seu estado de 

conservação, a sua distribuição e os objetivos que a nível nacional e europeu estão associados à sua 

proteção e conservação. É nesse sentido que, com o presente documento, se procura auxiliar o 

produtor abrangido pela ITIZRNA a melhor analisar a sua situação específica e tomar as decisões que 

melhor satisfaçam tanto os objetivos de conservação como de rentabilização e maximização da 

exploração. 
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2. Os Matos da ITIZRNA 

2.1. Tipos de matos 

Do ponto de vista da Diretiva Habitats, distinguem-se na ITIZRNA 5 tipos de habitats que se integram 

naquilo a que geralmente nos referimos como matos. Com caraterísticas e composição florística bastante 

distintas, estes habitats podem regra geral identificar-se, em linguagem comum, nas tipologias 

apresentadas na tabela 2.1. 

Tabela 2.1 – Habitats protegidos pela Diretiva Habitats com distribuição conhecida na ITI-ZRNA. A negrito, habitats 
prioritários da Directiva Habitats. 

Nome Comum Código Nome Científico / Técnico Estado Evolutivo 

Protegidos e Prioritários 

Charnecas húmidas: 
urzais, tojais 

4020* 
Charnecas húmidas atlânticas temperadas de Erica 
ciliaris e Erica tetralix 

nível evolutivo baixo 

Protegidos 

Charnecas secas: urzais, 
tojais, estevais 

4030 Charnecas secas europeias nível evolutivo baixo 

Zimbrais 5210 Matagais arborescentes de Juniperus spp. 
nível evolutivo alto / 
permanente 

Medronhais, matagais, 
de carvalhiça, carrascais, 
espargueirais, 
zambujais, murteiras, 
tojais, tomilhais 

5330 Matos termomediterrânicos pré-desérticos nível evolutivo alto 

Tamargais, loendrais, 
tamargais estuarinos e 
tamujais 

92D0 
Galerias e matos ribeirinhos meridionais 

(Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 
permanente 

De salientar que, muito embora os matos existentes se integrem nos habitats com os códigos acima 

referidos (4020, 4030, 5210, 5330, 92D0), algumas das comunidades vegetais em que se encontram 

apresentam ligeiras diferenças, o que na realidade conduz a que a ITIZRNA possua uma diversidade mais 

vasta, conforme desde logo evidenciam os nomes comuns.  

Na prática, encontram-se identificados no território 12 sub-tipos de habitats, cujas principais 

características se apresentam nas fichas de matos apresentadas no Anexo I. Dadas as dúvidas que, para 

o cidadão comum, podem surgir da utilização quer da nomenclatura técnica associada a cada um desses 

sub-tipos quer dos seus nomes comuns – por vezes análogos – optou-se por estruturar as fichas de uma 

forma simples, elencando os principais aspetos que caracterizam habitats que poderiam parecer 

semelhantes. Para facilitar a sua utilização, essa diferenciação é apoiada na apresentação de fotografias 

de espécies de plantas que neles se encontram presentes e/ou ausentes, bem como de outras que 

podem auxiliar a definir ou avaliar a execução de medidas de gestão (p.e. como indicadores do estado de 

conservação ou degradação). 

Na perspetiva da gestão, um aspeto talvez tão relevante quanto a classificação ecológica dos matos com 

que nos deparamos numa determinada exploração é o estado evolutivo que lhes está associado, 

também identificado na tabela 2.1. Esse estado determina/condiciona o comportamento natural dos 

matos quanto à sua propensão a evoluir para outras comunidades, o que por sua vez determinará as 

necessidades da gestão a adotar, consoante o objetivo que se pretenda assegurar em matéria de 



 

 

9   

 

 

conservação e produção. Neste contexto, e tal como igualmente assinalado na tabela 2.1, é possível 

distinguir: 

 matos permanentes: constituem a comunidade mais evoluída do território em que existem. 

Evoluem muito lentamente para bosques, porque as condições climáticas locais dificultam 

essa evolução, i.e., nos locais onde existem não é geralmente viável promover a sua 

evolução para fins de produção florestal; 

 matos de níveis evolutivos altos: são a comunidade que precede os bosques, podendo 

evoluir facilmente para esse estado. Quando se pretenda assegurar essa evolução, a sua 

presença indica que pode ser mais eficaz, do ponto de vista económico, fomentar a sua 

evolução natural para os povoamentos florestais que os sucedem, em detrimento de 

promover a sua eliminação previamente à instalação de novos povoamentos. Com este tipo 

de estratégia, não só se proporcionará melhores condições à instalação como ao 

crescimento e manutenção do futuro povoamento. Estas são também, geralmente, 

comunidades de algum interesse para a produção pecuária, podendo constituir a base 

alimentar ou um complemento de relevo para alguns tipos de gado; 

 matos de níveis evolutivos baixos: são igualmente comunidades que podem evoluir para 

bosques, mas que se encontram ainda num estádio pioneiro do processo evolutivo, 

apresentando por isso um carácter colonizador. Apresentam, regra geral, um baixo valor 

produtivo, tanto ao nível da pecuária como da produção florestal. Contudo, alguns dos 

serviços e produtos que lhes estão associados podem constituir uma fonte importante de 

acréscimo de rendimento, não só na perspetiva da conservação da natureza e 

biodiversidade, como também da apicultura, produção de fungos e cogumelos, plantas 

aromáticas e condimentares (orégãos, tomilho,…), óleos essenciais e fitofármacos, entre 

outros. 

2.2. Distribuição de matos na ITIZRNA 

A informação estatística atualmente disponível sobre a distribuição de matos na ITIZRNA apresenta 

alguma variabilidade. As fontes de informação existentes não foram direcionadas para este objetivo 

e devem portanto ser analisadas/interpretadas com reserva e cautela, até porque a cartografia de 

origem tem já alguns anos e não reflete provavelmente a atual situação no terreno. 

Procurou-se no âmbito deste trabalho agregar a informação existente, daqui resultando a síntese 

que se apresenta no Anexo III, na tabela AI.1. relativamente aos SIC e na tabela AI.2. relativamente 

às ZPE (para as quais a informação disponível é escassa, dado tratar-se de áreas designadas para 

integrar a Rede Natura 2000 não pelos habitats existentes mas devido à presença de espécies de 

aves protegidas ao abrigo da Diretiva Aves). 

Do conjunto de habitats presentes destaca-se a existência de um habitat prioritário em matéria de 

conservação, correspondente a charnecas húmidas que podem integrar urzais e/ou tojais e 

apresentam uma distribuição geográfica relativamente limitada, restrita aos SIC São Mamede e 

Cabeção. 

É também de destacar o facto de os matos constituírem, independentemente dos valores exatos da 

sua distribuição, uma importante área, no conjunto das áreas classificadas na ITIZRNA. Sem 

prejuízo de discrepâncias evidentes consoante as fontes de informação – que poderão não estar 

apenas associadas à classificação mas também ao facto de abrangerem distintos períodos temporais 
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– os matos devem por isso merecer uma especial atenção ao nível da gestão, caso se pretendam 

assegurar os objetivos de conservação para os quais as áreas foram designadas.  

Na prática, estamos a falar de áreas que podem atingir, numa perspetiva conservadora e para o 

conjunto dos SIC da ITIZRNA, cerca de 31.000 ha (adotando como referência a informação da 

Cartografia de Ocupação do Solo de 1990 e restringindo-nos à classe matos) ou atingir quase o 

dobro, i.e. 61.000 ha (se tivermos como base a Cartografia Agro-Florestal elaborada pelo então 

MADRP para apoio aos trabalhos do PSRN). No caso da informação relativa às ZPE, por 

manifestamente escassa, não é possível nem correto tecer quaisquer comentários. 

2.3.  Produtos, serviços e funções dos matos 

Sendo certo que os matos são muitas vezes encarados pela produção tradicional como algo 

indesejável e que urge eliminar, é também um fato inegável que estas comunidades, para além de 

apresentarem um valor de conservação da biodiversidade que justifica a sua proteção ao abrigo da 

Diretiva Habitas, podem também constituir uma mais-valia, quando efetivamente encarados como 

mais um fator produtivo da exploração. 

É nesse sentido que, numa perspetiva integrada e multifuncional do espaço agrícola e florestal e de 

rentabilização da exploração agroflorestal face às atuais exigências e solicitações do mercado, o 

produtor deverá avaliar de forma conjunta o total de benefícios que poderá retirar de uma gestão 

mais adequada destas comunidades vegetais do ponto de vista da conservação (p.e. acedendo a 

outras medidas de apoio ao desenvolvimento rural e dando cumprimento aos condicionalismos 

existentes em matéria de Rede Natura 2000) e, simultaneamente, dos produtos e serviços que por 

elas são gerados. 

As fichas que integram o guião procuram evidenciar um conjunto alargado de serviços e produtos 

cuja existência se encontra associada a estas comunidades e que, numa perspetiva de rentabilização 

da exploração, poderão/deverão ser devidamente ponderados enquanto fatores-chave para a 

diversificação. 

Neste contexto, importa destacar alguns produtos ainda incipientemente explorados mas cujo 

valor de mercado é grande (caso dos cogumelos, do mel, das ervas aromáticas e condimentares e 

mesmo de alguns óleos essenciais), os serviços associados ao turismo e lazer, que complementam o 

turismo rural com o turismo de natureza e ecoturismo (incluindo a oferta de alojamento e a 

valorização da estadia, com programas de animação relacionados com a observação da fauna e flora 

,caça, experimentação e prova de produtos e produções locais e, de uma forma geral, a oferta de 

“experiências” diversificadas, de maior valor acrescentado), e por último, os inúmeros serviços de 

conservação da natureza e da biodiversidade que começam a poder ser “comercializados” (por 

exemplo através de acordos de custódia, projetos de conservação financiados por agentes privados 

no âmbito de políticas corporativas de responsabilidade ambiental, entre outros). 

No seu conjunto, o valor económico das funções e serviços prestados pelos matos inclui uma 

componente que, em alguns casos e dependendo dos valores naturais em causa, poderá mesmo 

superar as receitas esperadas de funções produtivas “tradicionais”. Neste contexto, qualquer 

produtor que encare esta nova realidade numa perspetiva de rentabilização dos seus ativos, 

adotando um paradigma em que passa de mero produtor a produtor/gestor de biodiversidade, tem 

pela sua frente inúmeras oportunidades que o poderão conduzir a um aumento alargado das suas 
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receitas. Para isso, haverá contudo que passar a encarar os “matos” como qualquer outro ativo 

agrícola ou pecuário, analisar o que deles se pode retirar em termos de valor e colocar em prática 

medidas que, não sendo incompatíveis com a restante atividade, lhe permitam usufruir do máximo 

de rentabilidade da sua exploração. 

2.4. Objetivos definidos pelo PSRN 

Na tabela 2.2. são apresentados os objetivos gerais que no PSRN estão identificados para a 

conservação de cada um dos matos existentes no território da ITIZRNA, tanto em termos 

quantitativos (relativos à sua área de distribuição) como qualitativos (relativos ao seu estado de 

conservação).  

Tabela 2.2 – Objetivos de conservação definidos pelo PSRN para os matos protegidos pela Diretiva Habitats na ITI-ZRNA. A negrito, 
habitats prioritários da Diretiva Habitats. 

Tipo/Sub-tipo de 
Habitat 

Área de Distribuição Estado de Conservação 

Reduzir Manter Aumentar Manter Melhorar 

Urzais-tojais húmidos 
(4020* pt2) 

  
duplicar área de 
distribuição, na 

fachada ocidental 
 x 

Urzais-tojais secos e 
urzais-estevais  

(4030 pt3) 

deixar evoluir em cerca 
de 50% da área de 

ocupação  
  x  

Urzais, urzais-estevais e 
tojais-estevais secos  

(4030 pt5) 

deixar evoluir em cerca 
de 25% da área de 

ocupação 

toda a área de ocupação 
quando tenham tojo-

gatum  
  x 

Zimbrais  

(5210 pt3) 
  

em 15%, através da 
regeneração de 

áreas degradadas 
 x 

Medronhais 
(5330 pt3) 

 x  x  

Matagais de carvalhiça 
(5330 pt4) 

 x  x  

Carrascais, espargueirais 
e matagais afins em 
calcários (5330 pt5) 

 x  x  

Carrascais, zambujais, 
murteiras e afins em 

solos ácidos (5330 pt6) 
 x  x  

Tojais e tomilhais de 
calcários (5330 pt7) 

 x   x 

Tamargais/loendrais de 
águas doces (92D0 pt1) 

 x  x  

Tamargais estuarinos 
(92D0 pt2) 

 x   x 

Tamujais (92D0 pt3)  x   x 
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Em síntese, e de forma a assegurar coerência com os objetivos estabelecidos a nível nacional, 

destacam-se como aspetos mais relevantes para a definição de objetivos de gestão ao nível da 

exploração: 

 6 sub-tipos nos quais o estado de conservação deve ser mantido face à situação então 

observada; 

 6 sub-tipos que requerem a melhoria do estado de conservação face à situação então 

observada; 

 alguns sub-tipos para os quais se equaciona a possibilidade de evolução/conversão para 

usos florestais (geralmente sobreirais) com consequente redução da área de distribuição, 

nomeadamente de áreas de urzais, tojais e estevais, com níveis de conversão que podem ir 

até 50% das áreas de distribuição existentes. Neste contexto, de destacar que a melhoria do 

estado de conservação passa, com exceção do caso dos zimbrais, pela retoma da 

perturbação regular, tradicionalmente promovida pelo do pastoreio, com vista a evitar a 

sucessão para estádios ecológicos mais desenvolvidos; 

 dois sub-tipos para os quais se equaciona a necessidade de aumento da área de distribuição 

atual (urzais/tojais de charnecas húmidas e zimbrais). 

Tendo em atenção o cruzamento desta informação com as áreas de distribuição apresentadas nas 

tabelas anteriores, é de salientar que as opções de gestão mais comuns, aplicáveis à maioria dos 

casos da ITIZRNA, incluem essencialmente intervenções que envolvam a manutenção do estado de 

conservação e, pontualmente, a melhoria desse estado. Conforme referido podem contemplar, em 

áreas significativas e relacionadas com alguns dos tipos de matos, a conversão, por via da evolução 

natural, para comunidade de tipo bosque, associadas a povoamentos florestais. 

Numa perspetiva de maior detalhe, ao nível do SIC, a informação para cada um dos habitats é a que 

se apresenta nas tabelas AI.3 e AI.4 do Anexo III. A informação aí sintetizada integra tanto o estado 

de conservação do habitat como o valor do SIC para a conservação do habitat, face a uma avaliação 

que inclui vários fatores. A partir dessa informação, e sem prejuízo da necessidade de cumprimento 

dos objetivos estabelecidos a nível nacional, é possível ao produtor identificar o contexto 

regional/local associado a cada tipo de mato e assim melhor aferir o interesse e objetivos concretos 

a estabelecer ao nível da sua exploração. 

Tendo por referência o estado de conservação, destaca-se pela negativa o caso das charnecas 

húmidas no SIC São Mamede, que aí se encontram num estado de conservação desfavorável e que 

por isso devem ser objeto de medidas de restauro. Por oposição, para este mesmo habitat, medidas 

mais simples, de manutenção, poderão ser direcionadas para o SIC Cabeção, onde o habitat se 

apresenta geralmente em estado excelente.  

Também a requerer melhorias, embora apresentando um estado de conservação considerado bom, 

destaca-se ainda como prioridade no território da ITIZRNA o habitat 92D0 no SIC Cabrela, por 

oposição ao que sucede nas restantes áreas da sua distribuição (estado intermédio no SIC Cabeção e 

bom estado nos restantes SIC da ITIZRNA).  

A um nível intermédio de conservação, de destacar os binómios habitat/SIC relativos aos habitats 

4030 (em todos os SIC com exceção de Monfurado), 5330 (nos SIC Nisa/Lage de Prata e Cabeção) e o 

já referido 92D0 no SIC Cabeção. 
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Para informação sobre as medidas de gestão equacionadas para cada habitat, as tabelas AI.5 e AI.6 

do Anexo III sintetizam, ao nível de cada sub-tipo e por SIC/ZPE, as propostas do PSRN.  

Com a análise deste conjunto de informação possibilita-se assim, ao nível da exploração e tendo em 

atenção prioridades como as acima referidas, definir concretamente os objetivos e medidas a 

promover. Neste contexto de salientar que, quando aplicável, as boas práticas que integram o Guião 

permitem justamente articular e dar resposta às orientações de gestão apresentadas, podendo 

produtor adotar as que mais lhe convenham para atingir estes objetivos.  

2.5. Valores naturais associados aos matos 

Numa perspetiva de valorização integrada dos recursos existentes na exploração, e sobretudo 

quando estejam em causa serviços como o turismo, mas também de valorização económica da 

conservação da natureza e da biodiversidade (p.e. no caso das redes de custódia e/ou projetos de 

conservação financiados por terceiros), importa ao produtor dispor de informação sobre o conjunto 

de recursos de que dispõe e estatuto de conservação que lhes está associado.  

Sem prejuízo de tal informação necessitar de ser obtida em detalhe, caso a caso, para cada 

exploração, através de inventários que devem ser executados por equipas especializadas, é desde já 

possível elencar, para os habitats alvo deste guião, a provável coexistência de um conjunto de 

valores naturais – tanto ao nível das aves como da flora – que poderão/deverão ser encarados como 

importantes elementos do capital natural “a valorizar”.  

Flora 

Tendo por base a informação do PSRN, a tabela 2.3 apresenta o conjunto de espécies de flora 

protegida ao abrigo da Diretiva Habitats que estão associadas a matos da ITIZRNA, podendo 

constituir uma base para essa valorização. De entre estas, destacam-se duas espécies prioritárias 

para a conservação, cujas fotografias se apresentam na figura 2.1.  

    

Figura 2.1 – Imagens de tomilho-cabeçudo (Thymus lotocephalus) e Tuberaria major, plantas protegidas e prioritárias para a 

conservação ao abrigo da Diretiva Habitats. © Flora-ON 

Complementando a síntese aqui apresentada, o Anexo IV apresenta uma lista de outras espécies de 

flora que, não estando protegidas pelas Diretivas Habitats, apresentam também um elevado valor de 

conservação e potencial de valorização. Para apoio à valorização, a informação aí disponibilizada 

inclui alguma informação sobre o valor de conservação de cada espécie. 
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Tabela 2.3 – Espécies de flora protegida pela Diretiva Habitats, de alguma forma, podem encontrar-se associadas às 
comunidades de matos existentes nos SIC’s e ZPE’s da ITIZRNA. A negrito, espécies prioritárias. 

Espécies Protegidas pela Directiva Habitats 

Nome Comum 
Nome 

Científico 
Anexos 

D.H. 
Projetos de Conservação Habitat 

Época de 
Floração 

Campaínhas-
amarelas 

Narcissus 
bulbocodium 

V n. c. 
clareiras de charnecas, 
margens com incultos 

Dezembro-
Junho 

Diabelha-do-
Almograve 

Plantago 
almogravensis 

II,IV 
Plano Nacional de Conservação 

da Flora em Perigo (1ª fase). 

clareiras de 
tojais/urzais, 

encharcamento 
temporário 

n.d. 

Jacinto-silvestre 
Hyacinthoides 
vicentina 

II, IV 
Gestão Ativa e Participada do 

Sítio de Monfurado; Conservação 
ex-situ MNHN  

clareiras de matos, 
encharcamento 

temporário 

Fevereiro-
Março 

Sargacinha 
Halimium 
verticillatum 

II, IV 
Gestão Ativa e Participada do 

Sítio de Monfurado; Conservação 
ex-situ MNHN  

estevais, sargaçais e 
urzais 

Março-
Maio 

Tomilho-cabeçudo, 
Erva-ursa 

Thymus 
lotocephalus * 

II*, IV n. c. 
tomilhais e matos 

secos 
n.d. 

desconhecido Avenula hackelli II, IV 
Conservação ex-situ Banco de 

Sementes MNHN 
matos secos Abril-Maio 

desconhecido 
Euphorbia 
transtagana 

II, IV n. c. 
clareiras de charnecas 

secas 
Abril-Junho 

desconhecido 
Leuzea 
longifolia 

II, IV 
Rede de Micro-Reservas da 

QUERCUS; Conservação ex-situ 
MNHN 

charnecas húmidas, 
tojais 

Abril-Junho 

desconhecido 
Tuberaria 
major * 

II*, IV n. c. 
clareiras de charnecas 

secas 
Maio - 

Setembro 

Aves  

As atividades de observação de aves constituem hoje em dia um mercado de alto valor dentro do 

conjunto de atividades de turismo de natureza, pelo que a sua existência na exploração pode 

constituir uma mais-valia relevante ao nível da oferta turística.  Neste contexto, tendo também por 

base a informação do PSRN, a tabela 2.4 apresenta o conjunto de espécies de aves protegidas ao 

abrigo da Diretiva Aves que estão identificadas para as ZPE da ITIZRNA e que, simultaneamente, 

dependem dos matos para a sua sobrevivência (i.e., que usam este habitat para alimentação, 

nidificação ou refúgio).  

De entre as aves existentes com maior potencial de valorização e interesse de conservação 

destacam-se, face ao estatuto de criticamente ameaçado: o abutre-preto, a águia-imperial-ibérica, 

o milhafre-real, o rolieiro e o tartaranhão-cinzento. Para que a sua conservação seja assegurada, 

devem contudo respeitar-se as condicionantes associadas as épocas e territórios críticos de 

nidificação, que igualmente se apresentam na tabela 2.6, bem como as boas práticas a ter em conta 

para estes casos específicos.  

No Anexo V, apresenta-se, por ZPE, informação mais detalhada sobre a dimensão e isolamento das 

populações de aves existentes, valor dos habitats locais para sua conservação, e, de uma forma 

agregada, o valor atribuído à ZPE para conservação da espécie em causa. Neste contexto, destacam-

se pela importância para conservação de aves dependentes de matos as ZPE de Campo Maior 

(excelente para a calhandra-real), Cuba (excelente para a calhandra-real e peneireiro-das-torres), 

Évora (excelente para a calhandra-real e petinha-dos-campos), Moura-Mourão-Barrancos 

(excelente para o abutre-preto) e Vale do Guadiana (excelente para o bufo-real e peneireiro-das-

torres). 
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Tabela 2.4 – Espécies de aves protegidas pela Diretiva Aves existentes nas ZPE da ITIZRNA e que, de alguma forma, se 
encontram associadas às comunidades de matos. 

Espécies Protegidas pela Directiva Aves 

Nome Comum Nome Científico Uso de Matos 
Estatuto de 

Conservação  
Época de Nidificação e Áreas de 
Críticas de Nidificação/ Proteção 

Abutre-do-Egito 
Neophron 
percnopterus 

Alimentação Ameaçado 
Março – Setembro (vales 

encaixados da zona raiana) 

Abutre-preto 
Aegypius 
monachus 

Nidificação, 
Alimentação 

Criticamente 
Ameaçado 

Janeiro – Setembro (1 km) 

Águia-calçada 
Hieraaetus 
pennatus 

Nidificação, 
Alimentação 

Quase Ameaçado Territórios de nidificação pequenos 

Águia-cobreira Circaetus gallicus 
Nidificação, 
Alimentação 

Quase Ameaçado Março – Setembro (2 km) 

Águia de Bonelli 
Hieraaetus 
fasciatus 

Nidificação, 
Alimentação 

Ameaçado Janeiro - Junho 

Águia-imperial-
ibérica 

Aquila helIaca 
adalberti 

Nidificação, 
Alimentação 

Criticamente 
Ameaçado 

Fevereiro - Julho 

Águia-real Aquila chrysaetos 
Nidificação, 
Alimentação 

Ameaçado 
Março - Julho 

 

Águia-sapeira 
Circus 
aeruginosus 

Alimentação Vulnerável 
Março - Junho (pauis, sapais, 

pântanos, margens de lagos e rios) 

Bufo-real Bubo bubo 
Nidificação, 
Alimentação  

Quase Ameaçado Dezembro - Junho 

Bútio-vespeiro Pernis apivorus 
Nidificação, 
Alimentação  

Vulnerável Maio - Julho 

Calhandra-real 
Melanocorypha 
calandra 

Alimentação Quase Ameaçado 
Nidifica em pousios, no solo, em 

depressão pouco profunda 
Calhandrinha-
comum 

Calandrella 
brachydactyla 

Nidificação 
Alimentação  

Pouco Preocupante 
Duas posturas por ano (territórios 

ocupados por 10-20 pares) 

Coruja-do-nabal Asio flammeus Alimentação Ameaçado Não se reproduz em Portugal 

Cotovia-arbórea Lullula arborea 
Nidificação 

Alimentação  
Pouco Preocupante - 

Cotovia-
montesina 

Galerida theklae Alimentação  Pouco Preocupante Nidifica no solo em áreas abertas 

Esmerilhão Falco columbarius 
Nidificação 

Alimentação  
Vulnerável - 

Falcão peregrino Falco peregrinus Alimentação Vulnerável Março - Julho 

Grifo-comum Gyps fulvus Alimentação Quase Ameaçado Dezembro - Agosto 

Milhafre-preto Milvus migrans 
Nidificação 

Alimentação  
Pouco Preocupante Março - Julho 

Milhafre-real Milvus milvus Nidificação 
Criticamente 

Ameaçado  
Março - Julho 

Noitibó-cinzento 
Caprimulgus 
europaeus 

Nidificação 
Alimentação  

Vulnerável - 

Peneireiro-
cinzento 

Elanus caeruleus 
Nidificação 

Alimentação  
Quase Ameaçado Espécie residente 

Peneireiro-das-
torres 

Falco naumanni Alimentação Vulnerável Nidifica em colónias 

Petinha-dos-
campos 

Anthus campestris 
Nidificação 

Alimentação  
Pouco Preocupante Abril-Setembro 

Rolieiro Coracias garrulus 
Alimentação 

(matos pouco 
densos) 

Criticamente 
Ameaçado 

Abril - Agosto 

Tartaranhão-
caçador 

Circus pygargus 
Nidificação 

Alimentação  
Ameaçado 

Nidifica no solo (ninho construído 
pela fêmea com material vegetal) 

Tartaranhão-
cinzento 

Circus cyaneus Alimentação  
Criticamente 

Ameaçado  
Nidifica no norte do país 

Toutinegra-do-
mato 

Sylvia undata 
Nidificação 

Alimentação  
Pouco Preocupante Espécie residente 
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3. Boas Práticas de Gestão 

 

3.1. Princípios orientadores da gestão 

Tal como descrito na secção 2, o conjunto de habitats protegidos existentes na ITIZRNA é diversificado 

e aponta para a necessidade de medidas de gestão igualmente distintas, consoante o tipo de 

comunidades existentes em cada exploração.  

Esta aparente complexidade aumenta à medida que consideramos os sub-tipos de habitats, mas 

poderá mais facilmente ser clarificada com recurso às fichas de matos que constituem anexo do 

presente Guião. Com elas se procura apresentar, de forma explícita e baseada em fotografias de 

apoio, ferramentas práticas que permitirão ao produtor, com o conhecimento e histórico que possui 

da sua exploração, perceber quais os valores naturais que efetivamente possui (e eventualmente 

aqueles que em tempos tenha possuído mas entretanto perdido por via de práticas agropecuárias 

contrárias à sua conservação). 

Tendo por base esse conhecimento, e considerando os objetivos estabelecidos a nível nacional e de 

SIC/ZPE estabelecidos para esses valores, poderá proceder-se à identificação e avaliação das 

necessidades e objetivos relacionados com a conservação de matos na exploração, os quais deverão 

ter em atenção os princípios orientadores de gestão definidos pelo PSRN e também, à escala da 

propriedade, os objetivos a aplicar.  

A análise em causa deverá incluir o estabelecimento de metas relativas à qualidade/estado de 

conservação e à quantidade/distribuição espacial dos matos identificados, podendo incluir 

necessidades que passam pela melhoria do estado de conservação, manutenção desse estado, 

aumento, redução ou manutenção das áreas de distribuição na propriedade.  

A definição das medidas e práticas a aplicar deverá ter em atenção o nível evolutivo dos matos 

existentes, sendo aqui particularmente relevantes a identificação de comunidades com propensão 

natural à evolução. Estas, contrariamente às comunidades permanentes, apresentam probabilidade de 

evolução natural para outros habitats (sejam eles matos ou bosques). No caso de comunidades não 

permanentes a gestão com fins de conservação terá necessariamente de ser mais ativa e interventiva, 

sob pena de se perderem as comunidades que interessa conservar. 

Em qualquer dos casos, será importante para o produtor, previamente à tomada de decisões, 

identificar os potenciais serviços e produtos disponibilizados por cada comunidade, especialmente 

tendo em conta que alguns dos matos podem representar ainda uma componente importante de 

apoio à produção pecuária. Esta poderá não ser negligenciável, especialmente em explorações nas 

quais haja regularmente necessidade de recorrer ao mercado para satisfazer as necessidades 

forrageiras do efetivo instalado. Complementarmente, o universo de outros produtos e serviços que 

os matos existentes podem proporcionar, sobretudo aqueles que o mercado já remunera a níveis 

elevados e apresentam por isso um significativo valor acrescentado, face às produções tradicionais, é 

um elemento a não menosprezar.  

Para definição das estratégias a adotar haverá por último que contar com um leque alargado de 

práticas que podem ser aplicadas para satisfazer objetivos específicos e que são objeto de uma 

descrição mais detalhada nas fichas de boas práticas apresentadas neste guião.  
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Neste contexto, e de forma a facilitar a sua consulta, distinguem-se um conjunto de boas práticas 

generalistas – elencadas na secção 4.3, e cujos objetivos não se restringem à gestão dos matos mas 

interagem com outras funções e necessidades da exploração – e de boas práticas específicas – 

elencadas na secção 4.2. e maioritariamente dirigidas à gestão de matos, sem prejuízo de poderem 

apresentar outros benefícios. 

3.2. Boas Práticas dirigidas à Gestão de Matos 

Na presente secção identifica-se um conjunto boas práticas de gestão cuja adoção é aplicável para a 

conservação dos matos conhecidos para os Sítios e ZPE’s da ITIZRNA. 

Na maioria dos casos, trata-se de práticas amplamente testadas e/ou promovidas em locais onde 

existem valores análogos. Dado o seu carácter, várias das boas práticas identificadas podem dar 

resposta a mais que um objetivo, aconselhando-se a leitura cuidada das fichas orientadoras com 

informação mais detalhada sobre cada uma destas práticas, que se apresentam no Anexo IV. 

As referidas fichas, abrangem as seguintes boas práticas específicas: 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 BPE6 - Contrariar/minimizar a drenagem 

 BPE7- Incentivo da sucessão ecológica para bosques 

 

3.3. Boas Práticas Generalistas 

Em complemento das atrás referidas, é possível elencar um conjunto de medidas de carácter 

generalista e transversal às várias práticas de gestão e maneio da propriedade, as quais têm-se 

revelado eficazes para a conservação do conjunto de valores protegidos existentes nas áreas da 

ITIZRNA: 

 BPG1 - Utilização de cartografia pré-existente 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna 

 BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-bravo 

 BPG9 - Utilização de Protetores Individuais 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 BPG11 - Minimização dos riscos de utilização de fitofármacos 

 BPG12 - Valorização de Serviços de Ecossistema 

 BPG13 - Valorização de Produtos de Ecossistema 
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 BPG14 - Registo e comunicação de Operações 

 BPG15- Controlo da Erosão 

 BPG16 - Gestão das lavouras e culturas 

 BPG17 - Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 

 BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas 

 BPG19 - Manutenção e conservação de abrigos de morcegos 

 BPG20 - Proteção de ninhos de rapinas 

 BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 

No Anexo IV apresentam-se as fichas aplicáveis, com informação detalhada sobre cada uma destas 

práticas, atendendo especialmente às suas relações com a gestão de matos alvo deste Guião. 
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4. Contactos e Informação Útil 

4.1. Entidades da Estrutura Local de Apoio (ELA) 
 

DRAPAL - Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo 

http://www.drapal.min-agricultura.pt 

Av. Eng. Eduardo Arantes Oliveira, Apartado 83, 7002-553 Évora  

Email: geral@drapal.min-agricultura.pt 

Tel. (+351) 266 757 800 I Fax (+351) 266 757 850 

 

ICNF - Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas 

http://www.icnf.pt/portal/icnf 

Parque Natural da Serra de São Mamede (PNSSM) 

Rua Augusto César de Oliveira Tavares n.º 23 r/c  

7300-126 Portalegre 

E-mail: pnssm@icnf.pt 

Tel: (351) 245 309 189  

Parque Natural do Vale do Guadiana (PNVG) 

Centro Polivalente de Divulgação da Casa do Lanternim 

Rua D. Sancho II, nº 15 

7750 – 350 Mértola 

E-mail: pnvg@icnf.pt 

Tel: (+351) 286 610 090 | Fax: (+351) 286 610 099  

Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS) 

Passeio da Fraternidade - Bairro Azul, Coletiva C4, r/c Dto. 

7500 – 100 Vila Nova de Santo André 

E-mail: rnlsas@icnf.pt 

Tel: (351) 269 708 400  

Centro de Interpretação do Monte do Paio - Brescos, Santo André  

Tel. (351) 269 749 001 

 

LPN - Liga para a Protecção da Natureza 

http://www.lpn.pt/ 

Estrada do Calhariz de Benfica, nº 187  

1500-124 Lisboa 

E-mail: lpn.natureza@lpn.pt 

Telefone: (+351) 217 780 097 

 

AADP – Associação dos Agricultores do Distrito de Portalegre 

http://aadportalegre.pt/ 

Parque de Leilões de Gado, EN 246 

Apartado 269 

7300 – 901 Portalegre  

Email: geral@aadportalegre.pt 

Telefones: (+351) 245 302 340 I (+351) 245 331 064 

Fax: (+351) 245 207 521 

 

http://www.drapal.min-agricultura.pt/
mailto:geral@drapal.min-agricultura.pt
mailto:pnssm@icnf.pt
mailto:pnvg@icnf.pt
mailto:rnlsas@icnf.pt
mailto:rnlsas@icnf.pt
mailto:geral@aadportalegre.pt


 

 

20   

 

 

 

ADERAVIS – Associação para o Desenvolvimento Rural e Produções Tradicionais Concelho de 

Avis 

Largo do Doutor Sérgio de Castro, nº5 

7480-119 Avis 

Email: aderavis@gmail.com 

Telefones: 965 051 291 

 

AJAM – Associação dos Jovens Agricultores de Moura 

http://www.ajamoura.org/ 

Praça Gago Coutinho, 3 – Apartado 21 

7860-010 Moura 

Email: mail@ajamoura.org 

Telefones: (+351) 285 253 730  

Fax: (+351) 285 253 733 

 

AJASUL – Associação dos Jovens Agricultores do Sul 

http://www.ajasul.com 

Rua Pedro Álvares Cabral, 7-9 I Reguengos de Monsaraz 

7200-315 Portugal 

Email: geral@ajasul.com 

Telefones: (+351) 266 519 393  

Fax: (+351) 266 502 352 

 

Rua do Outeiro, 18 I Portel 

7220-409 Portugal 

Email: geral@ajasul.com 

Telefones: (+351) 266 611 110  

 

Rua Diana de Liz Horta do Bispo, apartado 84 I Évora 

7002-501 Portugal 

Email: geral@ajasul.com 

Telefones: (+351) 266 701 258 

Fax: (+351) 266 743 757 

 

APORMOR – Associação de Produtores de Bovinos Ovinos e Caprinos da Região de 

Montemor-o-Novo 

http://www.apormor.pt/ 

Parque de Leilões/Exposições  

7050-020 Montemor-o-Novo 

Email: geral@apormor.pt 

Telefone: (+351) 266 898 300 

Fax: (+351) 266 898 309 

 

  

mailto:aderavis@gmail.com
mailto:aderavis@gmail.com
mailto:geral@apormor.pt
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LPMA – Liga dos Pequenos e Médios Agricultores de Montemor-o-Novo 

Rua do Matadouro     

7050-217 Montemor-o-Novo 

Email: lpma@iol.pt  

Telefone: (+351) 266 898 576 

Fax: (+351) 266 898 576 

 

ACOS – Associação de Agricultores do Sul 

Rua Cidade S. Paulo, nº36 

Apartado 296 I 7801- 904 Beja 

Email: geral@acos.pt 

Telefone: (+351) 284 310 350 

Fax: (+351) 284 323 439 

 

AACB – Associação de Agricultores do Campo Branco 

Avenida Bombeiros Voluntários  

57780-122 Castro Verde 

Telefone: (+351) 286 327 293 

Fax: (+351) 253 422 769 

 

RURALENTEJO – Conselho p/ Desenvolvimento Rural do Alentejo 

Rua Cinco de Outubro, 75 

7000 Évora 

Telefone: (+351) 266 707 317 

Fax: (+351) 266 707 317 

 

FAABA – Federação das Associações de Agricultores do Baixo Alentejo 

http://www.faaba.net/ 

Rua Cidade de S. Paulo I Apartado 296 

7800 – 453 Beja 

Email: faabalentejo@gmail.com  

Telefone: (+351) 284 310 350 

Fax: (+351) 284 323 439 

 

 

4.2. Equipas Técnico-Científicas 
 

Universidade de Évora   

ICAAM, Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais Mediterrânicas  

http://www.icaam.uevora.pt/ 

Apartado 94 I 7006-554 Évora 

Email: iccam@uevora.pt 

Telefone: (+ 351) 266 760 885 

 

Universidade de Lisboa 

Centro de Ecologia e Biologia Vegetal 

http://cebv.fc.ul.pt/ 

mailto:faaba@faaba.net
http://cebv.fc.ul.pt/
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FCUL, Campo Grande, C2, Piso 4 

1749-016 Lisboa, Portugal 

Email: cebv@fc.ul.pt  

Telefone: (+ 351) 217 500 000 ext. 24110 

Fax: (+351) 217 500 048 

                                          

Instituto Superior de Agronomia 

http://www.isa.utl.pt/ 

Tapada da Ajuda 

1349-017 Lisboa, Portugal 

Email: cgisa@isa.ulisboa.pt 

Telefone: (+351) 213 653 100 

Fax: (+351) 213 653 195 

 

4.3. Cartografia, Estudos e Relatórios 

Cartografia Base 

  “Plano Sectorial da Rede Natura 2000”, disponível no ICNB, incluindo cartografia 

específica de espécies, habitats e medidas de gestão acessível a partir do site 

www.icnb.pt. 

Informação e Cartografia de Projectos 

 Relatórios Finais do Projecto LIFE-Natureza “GAPS – Gestão Activa e Participada do 

Sítio de Monfurado”, disponíveis na CMMN, CME e ICNB, incluindo cartografia 

específica espécies, habitats e medidas de gestão produzida no âmbito das várias 

acções 

 Relatórios Finais do Projecto LIFE-Natureza “Rede Natura 2000 da Península de Setúbal 

/ Sado”, disponíveis na AFLOPS, ICNB e CCDRA, incluindo cartografia específica de 

espécies, habitats e medidas de gestão produzida no âmbito das várias acções 

 Relatório “Inventário Florestal e Cartografia de Ocupação do Solo do Sítio da Serra de 

Monfurado” (2004), disponível na CCDRA, incluindo a cartografia referida em formato 

digital 

 Relatórios do Projecto INTERREG IIIC “RIPIDURABLE: gestão sustentável de corredores 

ripícolas” (2007), disponíveis na CMMN 

 Relatórios dos Projecto PORA/FEDER “Serra de Monfurado: conservação e valorização  

do  Património Natural – Fauna” (2005), disponíveis na CCDRA 

 Relatórios do Projecto PORA/FEDER “Estudo da bio-ecologia  do  Sisão  Tetrax tetrax  

em  período  de reprodução no Sítio de Interesse Comunitário de Cabrela” (2006), 

disponíveis na CCDRA 

  

mailto:cgisa@isa.ulisboa.pt
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Teses  

 Alcobia, Sandra Helena Oliveira, 2006, O rato de Cabrera no Sítio de Monfurado. 

Caracterização das colónias e ensaios de pastoreio. Contributos para um plano de 

gestão, Universidade de Évora 

 Basto, Mafalda Pinto, 2005, Utilização de sistemas lênticos de pequena-média 

dimensão pela lontra (Lutra lutra L.,1758) no Sítio de Monfurado, Universidade de 

Évora 

 Caraça, Rute de Fátima Moleiro, 1999, Estudo fitossociológico dos montados de sobro e 

azinho da Serra de Monfurado, Universidade de Évora 

 Caraça, Rute de Fátima Moleiro, 2006, A flora dos sitios Comporta-Galé e Cabrela: 

contribuição para os planos de gestão = the flora of Comporta-Galé and Cabrela sites : 

contribuition for the management plans 

 Carvalho, Filipe Granja, 2005, Modelação da abundância de carnívoros na serra 

Monfurado 

 Encarnação, Cláudia Sofia Marques, 2005, Modelação da abundância da lontra (Lutra 

lutra Linnaeus, 1758) no Siio Monfurado em função do grau de naturalização das linhas 

de água, Universidade de Évora 

 Ferreira, Manuela Ribeiro, 2006, Compilação de informação geológica-mineira e 

elaboração de um sistema de informação geográfica (SIG) na área central de 

Monfurado, Universidade de Évora 

 Ferreira, Mário, 2006, Casos de sintopia entre relas, Hyla arborea e H. meridionalis 

(Amphibia: Anura) na região de Évora: abundância relativa e uso de charcos, 

Universidade de Évora, disponível para download a partir de www.pluridoc.com 

 Flebbe, Eike Christian, 2004, Análise e caracterização ecológica da rede hidrográfica do 

sitio Monfurado. Integrado no projecto Serra do Monfurado - Valorização do 

património natural, Universidade de Évora 

 Fonseca, Ana Margarida, 1999, Serra de Monfurado : Flora e vegetação, Universidade 

de Évora 

 Galantinho, Ana Cristina Pereira da Cruz, 2009, A Influência dos factores humanos, 

ambientais e do pastoreio na ocorrência de geneta (Genetta genetta) no Sitio 

Monfurado, Universidade de Évora 

 Gomes, Maria Isabel da Silva, 2005, Comunidades de aves invernantes e nidificantes 

das linhas de água da Serra de Monfurad, Universidade de Évora 

 Pereira, Marízia Clara de Menezes Dias, 2003, A flora e vegetação da Serra de 

Monfurado. A fitossociologia aplicada à Engenharia Biofisica, Universidade de Évora 

 Ribeiro, Silvia Benedita Rodrigues Almeida, 2003, Vegetação do Sitio da Cabrela: 

contribuição para o plano de gestão, Universidade de Évora 
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 Rodrigues, Maria Glória Martins, 2007, Inventariação da ictiofauna presente no sítio de 

Monfurado e propostas para a sua gestão, Universidade de Évora 

 Roque, Inês Margarida Ferreira, 2007, Conservação de aves de rapina nocturnas 

(Strigiformes) em sistemas agro-silvo-pastoris mediterrânicos : Aplicação ao sítio de 

interesse comunitário de Monfurado (Rede Natura 2000, Portugal), Universidade de 

Évora 

 Salgueiro, Pedro A., 2007, Ecological requirements and habitat use of little bustard 

(Tetrax tetrax) during the breeding season in the site of community importance of 

Cabrela (Portugal), Universidade de Évora 

 Silva, Alcides, 2009, Efeito de Armadilha das Passagens em Grelha sobre os Anfíbios, 

Universidade de Évora, disponível para download a partir de www.pluridoc.com 

 Silva, Ana Cristina Rosa, 2002, Caracterização dos mamíferos da serra de Monfurado 

(excepto quirópteros), Universidade de Évora 

 Silva, Maria do Carmo Matos, 2006, Factores determinantes da abundância e selecção 

de habitat pelo texugo na Serra de Monfurado, Universidade de Évora 

 Silva, Jerónimo Henke Cid, 2009, A evolução da paisagem rural na Serra de Monfurado: 

As mudanças no uso do solo entre 1990 e 2005 

 Venade, Joana Dias de Almeida, 1999, Contributo para a gestão ambiental da Serra de 

Monfurado, Universidade de Évora 

 

4.4. Bibliografia Útil 
 

Boas Práticas 

 Beja, P. et al. , 2003, Culturas para a Fauna, ERENA / CEABN-ISA, ANPC 

 Confederação dos Agricultores de Portugal e Liga para a Proteção da Natureza, 2013, 

Manual de Boas Práticas para a Biodiversidade Agrícola, Lisboa 

 Confederação Nacional de Agricultura, 2011, Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 

Agrícola, Lisboa 

 Carvalho, J.M., 2007, Princípios da Gestão de Sobreirais, 2007, Principia / Fundação 

João Lopes Fernandes, Lisboa. 

 Fernandes, J.P. e A.R.M. Freitas, 2011, Introdução à Engenharia Natural, EPAL / 

Projecto Nascentes para a Vida, Lisboa, disponível a partir de www.pluridoc.com;   

http://www.pluridoc.com/
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Exóticas Invasoras 

 Marchante, H. et al., 2005, Plantas Invasoras em Portugal – Fichas para Identificação e 

Controlo, Projecto INVADER, disponível a partir de www.ci.uc.pt/invasoras;  

Fogo Controlado 

 Fernandes, P., Botelho, H. e Loureiro, C., 2002, Manual de Formação para a Técnica do 

Fogo Controlado, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro / Comissão Nacional 

Especializada de Fogos Florestais, disponível a partir de www.cifap.utad.pt;  

Galerias Ripícolas  

 Arizpe, D., Mendes, A. e Rabaça, J.E. (eds.), 2009, Zonas Ribeirinhas Sustentáveis - um 

Guia de Gestão, ISA Press, Lisboa, disponível em versão digital a partir de 

www.ripidurable.eu; 

 Duarte, M.C e Moreira, I., 2009, Flora aquática e ribeirinha / Projeto Ricover – 

Recuperação de rios no SUDOE Europeu, disponível em versão digital a partir de 

http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/79/proyectos_ficheros/Recuperacion-de-rios-en-

el-SUDOE-Europeo/Flora-aquatica-e-ribeirinha--pdf.pdf/resultados;  

 Fernandes, J.P. e C.S. Cruz, 2011, Limpeza e Gestão de Linhas de Água, EPAL / Projecto 

Nascentes para a Vida, disponível em versão digital a partir de www.pluridoc.com; 

Gestão da Rede Natura 2000 em Portugal 

 Moreira, F. (coord.), 2004, “Importância dos sistemas agrícolas extensivos e da gestão 

florestal para espécies da flora, fauna e habitats da Directiva Habitats e da Directiva 

Aves”, MADRP/Auditor do Ambiente 

 Instituto Superior de Agronomia, 2008, “Medidas de Gestão Agrícola e Florestal para 

as Áreas Classificadas da Rede Natura 2000 incluídas na 2ª Fase de ITI/PDR” – 

Relatório Final, ICNB 

Gestão de matos e matagais 

 Asociación Columbares, 2008, Manual de buenas práticas ambientales para la Zona de 

Especial Proteccion para las Aves de Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 

(Murcia), Murcia. 

 Guil, F. e R. Moreno-Opo (coords.), 2007, Catálogo de buenas prácticas para la gestión 

del hábitat en Red Natura 2000: bosque y matorral mediterrâneos. Una propuesta de 

actuaciones financiables en Red Natura 2000,  Fundación CBD-Hábitat, Madrid 

 San Miguel, A. (coord.), 2008, Manual de buenas práticas de gestión en fincas de 

monte mediterráneo de la Red Natura 2000, Ministerio de Medio Ambiente, Madrid 

 San Miguel, A., 2009, Manual de gestión del hábitat del lince y su presa principal, el 

conejo de monte, disponível a partir de www.cbd-habitat.com;  

http://www.ci.uc.pt/invasoras
http://www.cifap.utad.pt/
http://www.ripidurable.eu/
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/79/proyectos_ficheros/Recuperacion-de-rios-en-el-SUDOE-Europeo/Flora-aquatica-e-ribeirinha--pdf.pdf/resultados
http://www.interreg-sudoe.eu/ESP/79/proyectos_ficheros/Recuperacion-de-rios-en-el-SUDOE-Europeo/Flora-aquatica-e-ribeirinha--pdf.pdf/resultados
http://www.pluridoc.com/
http://www.cbd-habitat.com/
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Habitat 4020 – Charnecas húmidas 

 Ficha de Caracterização e Gestão do Habitat 4020, Plano Sectorial da Rede Natura 

2000. 

 A Flora e a Vegetação dos meios palustres do Superdistrito Sadense (1997); C. Neto; 

Centro de Estudos Geográficos; 101 p. 

 Projecto HIGRO – Ações demonstrativas para a conservação de habitats prioritários de 

montanha no Norte de Portugal (LIFE09 NAT/PT/000043), http://higro.org/ 

 Video sobre projeto HIGRO: http://www.quercustv.pt/projectos-internos/conservacao-

da-biodiversidade/257-documenta-rio-projecto-higro 

Habitat 5210 – Zimbrais 

 Projecto NORTENATUR – Gestão e Conservação dos Habitats Prioritários dos Sítios de 

São Mamede e Nisa / Laje de Prata (LIFE04/NAT/PT/000214), 

http://www.nortenatur.cimaa.pt/  

Propagação de Plantas Silvestres 

 Guia de Propagação de Árvores e Arbustos Ribeirinhos resultante do projeto 

RIPIDURABLE, disponível em versão inglesa a partir de http://www.ripidurable.eu/ ; 

 Bases para la recolección, almacenamiento y germinación de semillas de especies de 

uso florestal de la Comunidad Valenciana, disponível em 

http://cth.gva.es/areas/estado/bosques/bosq/banco_semillas/llavors.pdf . 

Valorização de Recursos Silvestres 

 Caro, C., Cortegano, M. e Guerreiro, M., 2010, Guia de Apoio ao Investimento – 

Projetos Relacionados com os Recursos Silvestres, Município de Barrancos, Barrancos. 

 

  

http://higro.org/
http://www.nortenatur.cimaa.pt/
http://www.ripidurable.eu/
http://cth.gva.es/areas/estado/bosques/bosq/banco_semillas/llavors.pdf
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Anexo I – Fichas de Tipos de Matos 

 

Integram-se neste Anexo um conjunto de fichas de valores naturais que, em articulação com o 

Capítulo 2, descrevem em maior detalhe os matos existentes na ITIZRNA e alvo do Guião, 

designadamente: 

 Charnecas húmidas: urzais e tojais (4020*pt2); 

 Charnecas secas não litorais: urzais, urzais-tojais e urzais-estevais (4030pt3); 

 Charnecas secas do Baixo Alentejo: urzais, urzais-estevais e tojais-estevais (4030pt5); 

 Zimbrais (5210 pt3); 

 Medronhais (5330 pt3); 

 Matagais de Carvalhiça (5330 pt4); 

 Carrascais, espargueirais e matagais afins em solos calcários (5330 pt5); 

 Carrascais, zambujais, murteiras, e matagais afins em solos ácidos (5330 pt6); 

 Tojais e tomilhais de calcários (5330 pt7); 

 Tamargais e loendrais de águas doces ou pouco salobras (92D0pt1); 

 Tamargais estuarinos de águas salobras ou salinas (92D0pt2); 

 Tamujais (92D0pt3). 
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Charnecas húmidas: Urzais e Tojais  (4020*pt2) 

 

Distribuição na ITI 

 SIC Cabeção (PTCON0029; 1.944 ha), com presença adicional de Erica erigena 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 1.161 ha), limite sul da distribuição do habitat, sobretudo presentes 

nas vertentes Norte e Oeste, dotadas de maior precipitação. 

 

Estado de Conservação 

Estado desfavorável de conservação, com presença residual e dispersa face à distribuição histórica. 

 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: melhorar o estado de conservação, especialmente nos casos de degradação já 

evidente; 

 A nível nacional: aumento para o dobro a área de ocupação, na fachada ocidental. 

Caracterização  

Os urzais e tojais de zonas húmidas temperadas e quentes que constituem o habitat 4020pt2 encontram-se em 

áreas de maior humidade, podendo surgir em mosaico com turfeiras (habitat 7140), cervunais (habitat 6230) e 

prados (habitats 6410 e 6510). 

Surgem geralmente em solos permanentemente húmidos, em fundos de vale ou depressões de zonas planas, 

podendo encontrar-se encharcados por duração variável, no período das chuvas. 

Apresentam como plantas características a urze-carapaça (Erica ciliaris, também conhecida como carapaça, 

cordões-de-freira ou lameirinha) e o tojo-molar (Ulex minor), sendo a presença deste último o que permite 

distingui-los do habitat 4010 (urzais de turfeiras), a par com a ausência ou baixa abundância de musgos como 

os esfagnos (Sphagnum sp.).  

Contrariamente aos outros urzais-tojais, não apresentam na sua estrutura a urze-peluda ou margariça (Erica 

tetralix), que apenas surgem no sub-tipo 4020pt1. 

Para além das espécies atrás referidas podem incluir na sua composição, com frequência, a urze-roxa (Calluna 

vulgaris, também conhecida como leiva, mongariça, queiró, queiró-das-ilhas, queiroga, rapa, torga, ou torga-

ordinária). O tojo-gatanho-menor (Genista triacanthos, também conhecido como tojo-molar ou ranha-lobos), 

a arranha-lobos (Genista berberidea) e outras como Genista ancistrocarpa e Genista micrantha (para as quais 

não são conhecidos nomes comuns) podem ainda surgir aqui pontualmente, de forma rara e em menor 

frequência que no habitat 4020pt1 (no qual, contrariamente ao que sucede neste sub-tipo, surge também a 

aliaga, Genista anglica). 

São habitats que se encontram bem representados, de forma pontual, nas áreas menos elevadas do Noroeste e 

Centro-Oeste do país. Em algumas áreas do Sul (onde, para além dos SIC referidos, são conhecidos em Fernão 

Ferro/Lagoa de Albufeira) surgem apenas de forma residual.  

A sua distribuição atual depende em larga escala da intensidade da atividade humana. Quando esta é muito 

acentuada e incide sobre as áreas mais húmidas dos territórios de distribuição potencial, como é o caso das 

zonas de mais baixa altitude, tem-se verificado uma diminuição progressiva da sua presença. 

Trata-se de um habitat que constitui importante refúgio para a biodiversidade (em especial para plantas como 

Cirsium welwitschii, Euphorbia uliginosa, Genista ancistrocarpa e Genista berberidea). Contribui, com os 

habitats com que faz naturalmente mosaico, para a regulação do ciclo da água. 
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Principais ameaças à Conservação 

 Drenagem 

 Pastoreio excessivo, dando origem a cervunais ou mesmo a prados. 

 Ocupação/destruição pela exploração florestal 

 Degradação de habitats com os quais surge em mosaico: turfeiras 

 
Indicadores de Degradação 

 Ausência de giestas como o arranha-lobos e/ou Genista ancistrocarpa 

 

Medidas de Gestão 

 Condicionar a drenagem 

 Promover práticas de pastoreio extensivo 

 Condicionar a exploração florestal 

 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Evitar a drenagem 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

Generalistas 

 Utilização de cercados elétricos 

 Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 Propagação e plantação de espécies autóctones 

 Gestão das lavouras e culturas 

 Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 
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Fotografias 

Aspeto geral 

  

Urzal (© QUERCUS | Projeto LIFE HIGRO)  

Plantas características deste habitat (muito frequentes) 

    

Da esquerda para a direita: tojo-molar (Ulex minor) e urze-carapaça (Erica ciliaris). (© UTAD) 
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Plantas frequentes neste habitat 

 

Urze-roxa (Calluna vulgaris). (© UTAD) 

 

Outras plantas menos comuns deste habitat 

    

Da esquerda para a direita: tojo-gatanho-menor (Genista triacanthos), arranha-lobos (Genista berberidea), 
Genista ancistrocarpa, Genista micrantha (© FLORA-ON 

 

Plantas pouco frequentes neste habitat  

 

Esfagnos (Sphagnum sp.) ( © RGabriel - http://www.azoresbioportal.angra.uac.pt/) 
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Plantas ausentes deste habitat  

  

Da esquerda para a direita: urze-peluda (Erica tetralix) e aliaga (Genista anglica) (© UTAD) 
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Charnecas secas não litorais: urzais, urzais-tojais e urzais-estevais 
(4030pt3) 

Distribuição na ITI 

 SIC Cabeção (PTCON0029; 3.889 ha) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 239 ha)  

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 866 ha) 

 SIC Nisa/Laje de Prata (PTCON0044; 1.899 ha) 

 SIC S. Mamede (PTCON0007; 8.128 ha) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

 

Estado de Conservação 

Bom estado de conservação 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: em metade da área de ocupação, deixar evoluir os urzais-estevais e tojais-estevais 

para sobreirais, por progressão/sucessão ecológica; 

 A nível nacional: manter o estado de conservação na área de distribuição. 

Caracterização  

Os urzais, urzais-tojais e urzais-estevais de clima quente e seco constituem o habitat 4030pt3. São matos 

baixos, normalmente densos, podendo surgir em mosaico com prados anuais (habitat 6220). Surgem 

geralmente em solos derivados de rochas ácidas, pobres em nutrientes, delgados e pouco evoluídos.  

O seu valor estético é muito apreciado e são ainda usados como alimento para o gado, têm elevado potencial 

apícola, e, de forma pouco representativa, providenciam alguma lenha. À escala mundial, a relação diversidade 

fitocenótica/área deste habitat é máxima em Portugal. 

Apresentam como plantas características a queiroga (Erica umbellata, também conhecida por queiró ou torga), 

a urgueira (Erica australis, também conhecida por torga-vermelha, chamiça ou urze-vermelha), o mato-

branco ou sargaço-Branco (Halimium ocymoides), o sargaço (Halimium alyssoide, também conhecido por 

sargaça ou sarganho-moiro), a carqueja (Pterospartum tridentatum, também conhecida como flor-de-

carqueija ou querquejeira), o tojo (Ulex autralis subsp. welwitschianus), o tojo-durázio (Ulex jussiaei subsp. 

jussiaei), o tojo-gatunho (Ulex miracanthus) e o tojo-molar (Ulex minor). Podem ainda, pontualmente, ser 

caracterizados pela presença da esteva (Cistus ladanifer também conhecida por estêva, ládano, roselha ou 

xara) e do estevão ou lada (Cistus populifolius).  

Da sua constituição estão ausentes algumas plantas afins como a urze-irlandesa (Daboecia cantrabica), Cistus 

palhinhae (sem nome comum conhecido), o tojo-gatum (Stauracanthus boivinii), o zimbro-anão (Juniperus 

communis subp. alpina), o tojo (Ulex argenteus subsp. argenteus) e a leiva (Ulex europaeus subsp. 

latebracteatus, também conhecido por pica-rato, tojo-arnal ou tojo-bravo).  

São matos que surgem de forma frequente em Portugal Continental exceto nas áreas mais quentes e secas do 

Nordeste e do Sul. Encontram-se bem representados no Alto Alentejo, Baixo Alentejo e Alentejo Central (nas 

SIC’s ou ZPE referidos), embora a sua área de ocupação se encontre em lenta regressão. Atualmente, resultam 

sobretudo dos fogos controlados, uma prática desde sempre utilizada na gestão dos espaços naturais, em 

zonas de abundância de rochas ácidas e/ou de elevada precipitação.  

A este tipo de matos sucedem sobretudo os sobreirais (habitat 9330), mas também os bosques de caducifólias 

e de solos ácidos (habitat 9230) e os bosques de solos secos, de folhas marcescente (habitats 9240, 9330 e 

9340).  
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Principais ameaças à Conservação 

 desenvolvimento e progressão ecológica para matos altos (habitat 5330) ou sobreirais (habitat 9330)  

 expansão de invasoras lenhosas (como a Acacia sp. e Hakea sericea) 

Indicadores de Degradação 

 aumento do grau de cobertura de espécies arbóreas (com a progressão de matos baixos para matos 

altos ou até sobreirais); 

 em solos grosseiros, graníticos, o aumento do grau de cobertura dos prados perenes de erva-

pichoeira (Corynephorus canescens), erva-sapa ou famanco (Agrostis cuurtisii) e/ou de barbas-de-

raposa (Agrostis truncatula subsp. truncula também conhecida como erva-feno, erva-fina ou linho-

de-raposa); 

 em solos graníticos, a acumulação de sedimentos resultante da erosão superficial; 

 de uma forma geral, a presença de espécies exóticas invasoras como a mimosa (Acacia dealbata 

também conhecida como acácia-mimosa), a austrália (Acacia melanoxylon também conhecida como 

acácia-da-Austrália, acácia-das-cabras, pão-das-cabras ou pau-para-toda-a-obra) e a háquea-picante 

(Hakea sericea, também conhecida como espinheiro-bravo). 

 

Medidas Gerais de Gestão 

Para a manutenção e melhoria da conservação: 

 evitar a evolução/progressão, recorrendo a fogo controlado com ciclos de recorrência que evitem a 

acumulação excessiva de combustível e a dominância/evolução de espécies arbóreas ou de maior 

porte; 

 promover a pastorícia extensiva; 

 promover o controle de invasoras. 

Para fomentar a evolução para sobreirais: 

 eliminar o pastoreio;  

 realizar limpezas e podas nas árvores provenientes de regeneração natural;  

 reduzir o risco de incêndio; 

 pontualmente, deve ser promovida a arborização, na sua área potencial, com recurso a técnicas 

silvícolas de perturbação mínima; 

 a exploração da cortiça deve ser reduzida, e executada sem trânsito de máquinas que possam destruir 

a regeneração a proteger. 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 Incentivo da sucessão ecológica para bosques 

Generalistas 

 Utilização de cercados elétricos 

 Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 Utilização de Protetores Individuais 

 Propagação e plantação de espécies autóctones 

 Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras  
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

 

Urzal-Tojal (© QUERCUS | Projeto LIFE HIGRO e UTAD)  

 

Plantas características deste habitat (muito frequentes) 

    

Da esquerda para a direita: queiroga (Erica umbellata) e urgueira (Erica australis). (© UTAD) 
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Da esquerda para a direita: mato-branco (Halimium ocymoides) e sargaço (Hallimium alyssoides). (© UTAD) 

 

Outras plantas pontualmente dominantes deste habitat 

    

Da esquerda para a direita: esteva (Cistus ladanifer) (© UTAD) e estevão (Cistus populifolius) (© FLORA.ON) 
 

Plantas frequentes neste habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da esquerda para a direita: carqueja (Pterospartum tridentatum), tojo-durázio (Ulex jussiaei subsp. jussiaei) e 
tojo-gatunho (Ulex miracanthus)(© FLORA.ON) 
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Plantas ausentes deste habitat 

Da esquerda para a direita: urze-irlandesa (Daboecia cantrabica) (© UTAD), tojo-gatum (Stauracanthus boivinii) e 

tojo (Ulex argenteus subsp. argenteus) (© FLORA.ON)  
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Charnecas secas do Baixo Alentejo: Urzais, urzais-estevais e tojais-
estevais (4030pt5) 

Distribuição na ITI 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 867 ha) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

 

Estado de Conservação 

Estado de conservação mediano a mau  

 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: evitar a evolução/progressão ecológica; contudo, em um quarto da área de 

ocupação, é possível deixar evoluir os urzais-estevais e tojais-estevais com tojo (Ulex argentus subsp. 

argenteus) para sobreirais, por progressão/sucessão ecológica; 

 A nível nacional: melhorar o estado de conservação na área de distribuição e promover o controle de 

invasoras; 

 A nível nacional: manter a área de ocupação dos urzais-estevais e tojais-estevais com tojo-gatum 

(Stauracanthus boivinii). 

 

Caracterização  

Os urzais, urzais-estevais e tojais-estevais que constituem o habitat 4030pt5 distribuem-se pelo Baixo 

Alentejo, pela Serra de Monchique e pelo Algarve. Surgem geralmente em solos permanentemente húmidos 

e/ou solos compensados em água, fortemente influenciados pela presença do mar. Podem ainda surgir em 

solos secos mas impermeáveis.  

Estes urzais representam um refúgio único para a biodiversidade, em especial para espécies de plantas como o 

tojo-do-Sul (Genista algarbiensis, também conhecida como tojo-gatenho), o alcar-do-algarve (Tuberaria 

major) e o tojo (Ulex argenteus subsp. argenteus), que só neste habitat encontram as condições necessárias ao 

seu desenvolvimento. À escala mundial, a relação de diversidade florística por unidade de área deste habitat é 

máxima em Portugal. 

Apresentam como plantas características, em dominância ou co-dominânica, a torga (Calluna vulgaris), a 

esteva (Cistus lanadifer), a queiroga (Erica umbellata, também conhecida como queiró ou torga), o tojo-molar 

(Genista triacanthus), o tojo (Ulex argenteus subsp. argenteus) e o tojo-gatum (Stauracanthus boivinii).  

A sua área de ocupação encontra-se em lenta regressão. A este tipo de matos sucedem sobretudo os sobreirais 

(habitat 9330) ou outros bosques esclerofilos, podendo contudo existir como comunidades permanentes. 

 

Principais ameaças à Conservação 

 desenvolvimento e progressão ecológica para matos altos (habitat 5330) ou sobreirais (habitat 

9330), devido a redução da perturbação pelo fogo; 

 construção e ocupação com infraestruturas;  

 expansão de invasoras lenhosas (especialmente Acacia sp.). 
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Indicadores de Degradação/Conservação 

 aumento do grau de cobertura de espécies arbóreas (com a progressão de matos baixos para matos 

altos ou até sobreirais); 

 de uma forma geral, a presença de espécies exóticas invasoras, especialmente a mimosa (Acacia 

dealbata também conhecida como acácia-mimosa) e a austrália (Acacia melanoxylon também 

conhecida como acácia-da-Austrália, acácia-das-cabras, pão-das-cabras ou pau-para-toda-a-obra). 

 

Medidas Gerais de Gestão 

Para a manutenção e melhoria da conservação: 

 evitar a conversão para outros usos;  

 promover o pastoreio extensivo; 

 

Para fomentar a evolução para sobreirais (não aplicável quando exista tojo-gatum): 

 eliminar o pastoreio;  

 reduzir o risco de incêndio; 

 realizar limpezas e podas nas árvores resultantes de regeneração natural;  

 pontualmente, poderá ser promovida a arborização, com recurso a técnicas silvícolas de perturbação 

mínima; 

 a exploração da cortiça deve ser reduzida, e executada sem trânsito de máquinas que possam destruir 

a regeneração a proteger. 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 Incentivo da sucessão ecológica – para bosques 

Generalistas 

 Utilização de cercados elétricos 

 Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 Utilização de Protetores Individuais 

 Propagação e plantação de espécies autóctones  

 Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 
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Fotografias 

Aspeto geral 

 

Urzal 

 

Plantas características deste habitat (muito frequentes) 

     

Da esquerda para a direita: torga (Calluna vulgaris) (© FLORA.ON)), esteva (Cistus lanadifer) (© UTAD) 

 

tojo-molar (Genista triacanthus) (© UTAD) 
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Da esquerda para a direita: tojo (Ulex argentus subsp. Argentus), tojo-gatum (Stauracanthus boivinii)    queiroga 

(Erica umbellata) (©FLORA.ON) 
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Zimbrais (5210 pt3) 

Distribuição na ITI 

 SIC Cabrela (PTCON0033) 

 SIC Guadiana (PTCON0036; 1.923 ha) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 1.161 ha) 

Estado de Conservação 

O estado de conservação deste habitat é variável. Apresenta um bom estado de conservação no Pulo do Lobo 

(Serpa) mas um estado de conservação mediano em áreas próximas de azinhais em montado, sujeitas a 

desmatações sucessivas, ou em áreas sujeitas a pastoreio transumante.  

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: aumentar área de ocupação em 15%, através da regeneração natural (p.e. em áreas 

onde se procedeu à instalação de povoamentos florestais não adequados); 

 A nível nacional: melhorar o estado de conservação regenerando zonas de matagal de zimbro 

degradadas. 

Caracterização  

Os zimbrais que constituem o habitat 5210pt3 correspondem a matos densos, dominados por plantas de folha 

dura e adaptadas a períodos largos de secura. Distinguem-se do habitat 5210pt2 (zimbrais-carrascais) pelo 

predomínio de zimbros (Juniperus turbinata subsp. turbinata), eretos e de porte piramidal. Surgem geralmente 

sobre cristas rochosas e/ou em encostas abruptas de xistos, grauvaques ou quartzos, onde se mantiveram 

como autênticas relíquias devido à fraca intervenção humana.  

A distribuição mais bem conhecida deste tipo de habitat abrange sobretudo o vale do rio Guadiana, a jusante 

do Pulo do Lobo (Serpa) e ribeiras e rios afluentes (ribeiras de Terges, Oeiras, Alvacar, rios Vascão e Chança). 

Em São Mamede, os zimbrais existentes, de acentuado caráter reliquial, encontram-se localizados nas escarpas 

e zona envolventes das "Portas de Rodão".  

São matos permanentes, dominados por arbustos próprios de lugares secos como o zimbro (Juniperus 

turbinata subsp. turbinata), com presença notória de arbustos de folhas duras como a aroeira (Pistacia 

lentiscus, também conhecida como alfostigueiro, almessigeira, árvore-do-mástique, darmacho, daro, 

daroeira, lentisco ou lentisco-verdadeiro), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris, também conhecido por 

oliveira-brava, zambujo, ou zambuzeiro), a murta (Myrtus communis, também conhecido por mirto, murta-

ordinária, murteira, murtinho ou murtilho) e o sândalo-falso (Osyris lanceolata), ou de arbustos espinhosos 

como as estrepes (Asparagus albus) ou o espinheiro-preto (Rhamnus oleoides subsp. oleoides, também 

conhecido por fura-panelas). Presentes nestes matos encontram-se também com frequência trepadeiras como 

a salsaparrilha (Smilax aspera) ou a capela-de-São-João (Clematis flammula). A presença de um estrato 

arbustivo bem desenvolvido e denso, e a consequente falta de luz junto ao solo, não permite o 

desenvolvimento neste habitat de um estrato herbóreo consistente. 

São habitats que surgem geralmente em mosaico com giestais, prados de Festuca duriotagana, podendo ainda 

surgir próximos de azinhais ou de tamujais ripícolas. 

Os zimbrais são extremamente importantes no sequestro de CO2, na retenção e formação do solo e um 

importante refúgio para a biodiversidade para plantas como Dianthus crassipes, Centaurea ornata subsp. 

interrupta, Daucus setifolius e Viola kitaibeliana subsp. machadiana. 

O declínio do seu estado de conservação e a regressão da sua área de distribuição estão geralmente associados 

a tentativas de arborização com pinheiro-manso (Pinus pinea) e ao aumento da mecanização na limpeza de 

matos. 
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Principais ameaças à Conservação 

 desmatações não seletivas e excessivas; 

 arborizações; 

 pastoreio excessivo; 

 falta de informação sobre a importância ecológica. 

 

Indicadores de Degradação 

 presença de pinheiro (Pinus. sp.) e/ou azinheira (Quercus rotundifolia). 

Medidas de Gestão 

 Evitar a arborização em áreas de distribuição atual do habitat; 

 Controlar de forma não-destrutiva o risco de incêndio, promovendo a desmatação seletiva;  

 Organizar o pastoreio; 

 Minimizar as “limpezas” de mato na envolvente; 

 Reconverter áreas florestais; 

 Promover a valorização económica, p.e. através da implementação de micro-reservas. 

 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

• Promoção da defesa contra incêndios 

• Instalação/adaptação de vedações permanentes 
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Fotografias 

Aspeto geral 

     

 

Zimbral ( © ICNF/PNVG) 

Planta dominante deste habitat  

       

zimbro (Juniperus turbinata subsp. turbinata, (© FLORA.ON, ICNF/PNVG) 
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Plantas frequentes neste habitat 

          

Da esquerda para a direita, arbustos de folha dura: aroeira (Pistacia lentiscus), zambujeiro (Olea europaea var. 
sylvestris), murta (Myrtus communis) e sândalo-falso (Osyris lanceolata). (© FLORA-ON) 

 
 

   
Da esquerda para a direita, arbustos espinhosos: estrepes (Asparagus albus) e espinheiro-preto (Rhamnus 

oleoides subsp. oleoides). (© FLORA-ON) 
 

     
Da esquerda para a direita: salsaparrilha (Smilax aspera) e capela-de-São-João (Clematis flammula).  

 (© FLORA-ON) 
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Plantas ausentes deste habitat (indicadores de degradação) 

     

Da esquerda para a direita: pinheiro-manso (Pinus pinea), azinheira (Quercus rotundifolia) (© FLORA-ON) 
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Medronhais (5330 pt3) 

Distribuição na ITI 
 SIC Cabeção (PTCON029; 1.458 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabrela (PTCON0033, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Caia (PTCON0030; 1.556 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Guadiana (PTCON0036; 1.154 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 4.071 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 2.599 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Nisa/Laje da Prata (PTCON0044; 1.266 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 46.645 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 ZPE Campo Maior (PTZPE0043) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

 ZPE Vale Guadiana (PTZPE0047) 

Estado de Conservação 

Em geral, bom estado de conservação. 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: manutenção da área de ocupação e do estado de conservação 

Caracterização  

Este tipo de matos não permanentes associados a baixos níveis de perturbação é composto por espécies 

exclusivamente mediterrânicas, que não toleram encharcamentos prolongados nem solos com excesso de 

água. São normalmente etapas de substituição que tendem a evoluir para bosques se os níveis de perturbação 

existentes, ainda que reduzidos, forem eliminados, pelo que a sua conservação requer uma gestão ativa. 

Os medronhais que constituem o habitat 5330pt3 são matagais altos dominados pelo medronheiro (Arbutus 

unedo também conhecido como ervedeiro, êrvedo, êrvoro, meródio) e pela urze (Erica arborea também 

conhecida como betouro, queiroga, queiroga, torga, urze-arbórea, urze-branca ou urze-molar). 

Apresentam como outras plantas características o aderno-de-folhas-estreitas (Phillyrea angustifólia, também 

conhecido como cardono, lentisco e lentisco-bastardo), o aderno (Phillyrea latifólia, também conhecido como 

aderno-de-folhas-largas), o carrasco (Quercus coccifera, também conhecido como carrasco-Galego, 

carrasqueiro, carrasquinha, carvalho-dos-quermes, verdadeiro-carrasco), o espinheiro-preto (Rhamnus 

oleoides, também conhecido como fura-panelas), a aroeira (Pistacia lentiscus, também conhecida como 

alfostigueiro, almessigeira, árvore-do-mástique, darmacho, daro, daroeira, lentisco, lentisco-verdadeiro, 

moita-do-dro) e várias espécies de espargos-silvestres (Asparagus sp.). 

Os medronhais constituem as orlas naturais dos sobreirais e por vezes de carvalhais. A sua área terá sido 

menor num passado recente, verificando-se atualmente a sua recuperação e expansão. Distribuem-se por todo 

o território de Portugal Continental, predominando no entanto nas zonas mais próximas do litoral. Surgem em 

mosaico com o remanescente dos bosques para os quais evoluem e com matos baixos que representam fases 

avançadas de degradação dos ecossistemas florestais. Podem também surgir em encostas rochosas ou cristas, 

neste caso como comunidades permanentes, adaptadas a climas secos.  

Este sub-tipo de habitat difere dos medronhais classificados como habitat 5230. Contrariamente a estas, as 

comunidades de medronhais do sub-tipo 5230 encontram-se apenas em solos calcários e apresentam na sua 

composição outras plantas características: o loureiro (Laurus nobilis), o azereiro (Prunus lusitanica) e a faia 

(Myrica faia). 

Para além de importantes na formação e retenção do solo e na regulação do ciclo de nutrientes, os medronhais 

representam um recurso de valor ecológico e paisagístico significativo. Também, no que respeita ao seu aspeto 



 

 

22   

 

produtivo, há que salientar sobretudo a importância crescente do recurso alimentar que é o medronho (fruto e 

aguardente), mas ainda a lenha que deles pode ser extraída e o valor forrageiro complementar, não 

negligenciável em áreas de clima mais seco e solos mais pobres.  

A exploração dos medronhais para produção de medronho, incentivada nos últimos anos e apoiada a nível 

técnico pela identificação e seleção de variedades mais produtivas, não só é compatível com a conservação do 

habitat, como pode constituir por si uma alternativa de produção viável do ponto de vista económico para a 

exploração. O medronho, e especialmente a aguardente que dele é produzida, são hoje produtos de elevado 

valor e nos quais o mercado continua a ser deficitário. Sempre que haja objetivo de colheita, compatível com a 

conservação do habitat, e de forma a para manter uma elevada sustentabilidade e renovação, deve evitar-se a 

desmatação ou poda excessivas e garantir a reserva de sementes, através da não utilização de cerca de 20% 

dos frutos.  

Principais ameaças à Conservação 

 Desmatação excessiva, associada à proteção de incêndios ou instalação de povoamentos florestais 

 Pastoreio  

 Incêndios 

Indicadores de Degradação 

 Presença acentuada de exemplares de espécies características de outros estados de sucessão, 

especialmente das quercíneas dominantes associadas aos bosques que lhes sucedem (sobreiro, 

carvalhos, carvalho-cerquinho) e/ou matos baixos associados a tojais e tomilhais (habitat 5330pt7). 

Medidas de Gestão 

 Reduzir a desmatação, quando excessiva; 

 Regular o pastoreio na área de distribuição e nas orlas, evitando o pastoreio intensivo; 

 Assegurar acções preventivas de fogos florestais. 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

 Promoção da defesa contra incêndios 

 Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

Medronhais 

Plantas dominantes deste habitat  

    

Da esquerda para a direita: medronheiro (Arbutus unedo) e urze (Erica arborea) (© UTAD) 
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Plantas características deste habitat (muito frequentes)  

       

   

No sentido dos ponteiros do relógio: aderno-de-folhas-estreitas (Phillyrea angustifolia), aderno (Phillyrea 

latifolia), carrasco (Quercus coccifera), espinheiro-preto (Rhamnus oleoides) e  aroeira (Pistacia lentiscus) (© 

FLORAON) 

 

    

Plantas ausentes deste habitat (embora presentes nos medronhais calcários)  

 

       

Da esquerda para a direita: loureiro (Laurus nobilis), azereiro (Prunus lusitanica) e faia (Myrica faia). 
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Matagais de Carvalhiça (5330 pt4) 

Distribuição na ITI 
 SIC Cabeção (PTCON029; 1.458 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabrela (PTCON0033, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Caia (PTCON0030; 1.556 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Guadiana (PTCON0036; 1.154 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 4.071 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 2.599 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Nisa/Laje da Prata (PTCON0044; 1.266 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 46.645 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 ZPE Campo Maior (PTZPE0043) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

 ZPE Vale Guadiana (PTZPE0047) 

Estado de Conservação 

Genericamente, bom estado de conservação 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: manutenção da área de distribuição e do estado de conservação. 

Caracterização  

Comunidades não permanentes de matos baixos compostas por espécies exclusivamente mediterrânicas, que 

não toleram encharcamentos prolongados nem solos com excesso de água. São etapas de substituição ou de 

recuperação que tendem a evoluir para sobreirais. 

Os matagais baixos de carvalhiça que compõem o habitat 5330pt4 são geralmente densos e dominados pela 

carvalhiça (Quercus lusitanica também conhecida como carvalho-anão ou cerquinho-bravo). Apresentam 

ainda como plantas frequentes o piorro (Juniperus navicularis) e Euphorbia transtagana (sem nome comum 

conhecido) no estrato arbustivo, assim como a gramínea Avenella stricta (sem nome comum conhecido), 

cardos dos géneros Centaurea e Serratula e a carnívora orvalhinha (Drosophylum lusitanicum). Com menos 

frequência, podem também encontrar-se nestes matagais plantas características de charnecas secas (habitat 

4030) como a urze-das-vassouras (Erica scoparia, também conhecida como moita-alvarinha, urza-durária ou 

vassoura), a torga (Erica umbellata, também conhecido como queiró ou queiroga), o tojo-gatum 

(Stauracanthus boivinii), o tojo-durázio (Ulex jussiaei), o medronheiro (Arbutus unedo), Tuberaria lignosa (sem 

nome comum conhecido) e a erva-sapa (Agrostis curtisii, também conhecida com famanco). 

Os matagais de carvalhiça surgem em solos pouco desenvolvidos, pouco profundos, de xistos e areias que 

apresentam uma fina camada de matéria orgânica. São importantes na formação e retenção do solo, na 

regulação do ciclo de nutrientes e do ciclo da água. A presença, ainda que pontual, do medronheiro (Arbutus 

unedo), permite a utilização deste recurso para aproveitamento do fruto e subsequente 

transformação/valorização, embora de forma menos interessante que nos medronhais. Para fins forrageiros, o 

interesse é diminuto. São contudo um importante refúgio para a biodiversidade resultado do domínio da 

carvalhiça (Quercus lusitanica). 

Principais ameaças à Conservação 

 Desmatação excessiva, sobretudo em montados nos quais surge em mosaico; 

 Incêndios  

Indicadores de Degradação 

 Evolução para comunidades de matos altos ou bosques, com diminuição da presença das espécies 

caraterísticas/dominantes acima referidas. 

Medidas de Gestão 
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 Reduzir a desmatação, quando excessiva; 

 Regular o pastoreio na área de distribuição e nas orlas, evitando o pastoreio intensivo; 

 Assegurar acções preventivas de fogos florestais. 

 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

 Promoção da defesa contra incêndios 

 Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

Matagal de carvalhiça (© FLORAON) 

Plantas dominantes deste habitat  

    

 (Quercus lusitanica) (© FLORAON) 
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Plantas características deste habitat (muito frequentes)  

     

Da esquerda para a direita, espécies de porte arbustivo: piorro (Juniperus navicularis) e Euphorbia transtagana 
(sem nome comum conhecido) (© FLORAON) 

    

  

Da esquerda, em cima, no sentido dos ponteiros do relógio: Avenella stricta (sem nome comum conhecido), 
cardos dos géneros Centaurea e Serratula e a carnívora orvalhinha (Drosophylum lusitanicum) (© FLORAON) 
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Outras plantas possivelmente presentes neste habitat (pouco frequentes) 

   

   

Da esquerda, em cima, no sentido dos ponteiros do relógio:: urze-das-vassouras (Erica scoparia), torga (Erica 
umbellata), tojo-gatum (Stauracanthus boivinii), tojo-durázio (Ulex jussiaei), Tuberaria lignosa e erva-sapa 

(Agrostis curtisii) (@FLORAON)     
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Carrascais, espargueirais e matagais afins em solos calcários (5330 
pt5) 

Distribuição na ITI 
Provável na ITI (a confirmar pelo ICNF/DRAPAL) 

 SIC Caia (PTCON0030; 1.556 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 2.599 h, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Nisa/Laje da Prata (PTCON0044; 1.266 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 46.645 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 ZPE Campo Maior (PTZPE0043) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

Improvável na ITI (a confirmar pelo ICNF/DRAPAL) 

 ZPE Vale Guadiana (PTZPE0047) 

 SIC Guadiana (PTCON0036;1.154 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 4.071 ha , para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabeção (PTCON029; 1.458 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabrela (PTCON0033) 

Estado de Conservação 

 Geralmente, em bom estado de conservação 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: manter a área de ocupação. 

 A nível nacional: manter o estado de conservação. 

Caracterização  

Tal como todos os do tipo 5330, trata-se de matos compostos por espécies exclusivamente mediterrânicas, que 

não toleram encharcamentos prolongados nem solos com excesso de água. São matos não permanentes, 

normalmente etapas de substituição de bosques de calcários como azinhais e cercais, pelo que a sua 

conservação requer uma gestão ativa no sentido da perturbação. 

Os carrascais, espargueirais e matagais afins de solos calcários que constituem o habitat 5330pt5, são 

matagais altos e densos dominados pelo carrasco (Quercus coccifera, também conhecido como carrasco-

galego, carrasqueiro, carrasquinha, ou carvalho-dos-quermes), dos quais estão ausentes os zimbros (Juniperus 

sp).  

Apresentam como outras plantas características, em combinações muito variáveis e que por isso lhes conferem 

outros nomes comuns para além de carrascais, várias espécies arbustivas como as estrepes (Asparagus albus), 

o espargo-bravo (Asparagus aphyllus também conhecido como corruda-maior, espargo-bravo-maior, espargo-

maior-do-monte, espargo-silvestre-maior ou espargueta), o espargo-bravo-menor (Asparagus acutifolius 

também conhecido por corruda-menor ou espargo-silvestre-menor), o jasmineiro-do-monte (Jasminum 

fruticans, conhecido também como giestó ou jasmineiro-do-campo), a cornicabra (Ephedra fragilis conhecida 

também como gestrela ou piorno), a murta (Myrtus communis também conhecida como mirto, murta-

ordinária, murteira, murtinho ou murtilho), o zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris também conhecido 

como oliveira-brava, zambujo, zambuzeiro), a cássia-branca (Osyris alba também conhecida como retama ou 

sândalo-branco), a aroeira (Pistacia lentiscus também conhecida como alfostigueiro, almessigeira, árvore-do-

mástique, darmacho, daro, daroeira, lentisco, lentisco-verdadeiro ou moita-do-dro), a cornalheira (Pistacia 

terebinthus também conhecida como terebinto) o lentisco (Phillyrea angustifolia também conhecido como 

aderno-de-folhas-estreitas, cardono, ou lentisco-bastardo), o aderno-bastardo (Rhamnus alaternus também 

conhecido como aderno-bravo, espinheiro-cerval ou sanguinho-das-sebes), o espinheiro-preto (Rhamnus 
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oleoides também conhecido como fura-panelas), o sargaço-branco (Teucrium fruticans também conhecido 

como mato-branco), o folhado (Viburnum tinus também conhecido como folhado-comum ou milfolhado), a 

palmeira-das-vassouras (Chamaerops humilis também conhecida como palmeira-anã ou palmeira-

vassoureira), a coronilha (Coronilla juncea), a pascoinha (Coronilla glauca), o sândalo-falso (Osyris lanceolata), 

a mariola (Phlomis purpurea também conhecida como candieiros). 

No território da ITIZRNA surgem sobretudo nos enclaves calcários de Sousel, Borba, Vila-Viçosa, Estremoz, 

Elvas, e serra de Ficalho, normalmente em mosaico com matos baixos, também de solos calcários (habitat 

5330pt7) e com prados ou pastagens vivazes de braquipódio (Brachypodium phoenicoides também conhecido 

como braquipódio-avermelhado). 

Na sucessão ecológica, estes carrascais precedem os azinhais (habitat 9330), os cercais (habitat 9240) ou 

outras comunidades permanentes de caráter pré-florestal. Devido às características pioneiras de algumas das 

espécies que o compõem, é frequente surgirem em solos agrícolas abandonados; o abandono agrícola tem por 

isso favorecido a expansão dos carrascais em meio rural. 

Os carrascais de solos calcários são importantes na formação e retenção do solo, na regulação do ciclo de 

nutrientes e do ciclo da água. São também um importante refúgio para a biodiversidade resultado da sua 

associação em mosaico com os matos baixo. Quando a presença de espécies silvestres de espargos é 

abundante (sobretudo nos espargueirais, mas também noutras comunidades deste sub-tipo), a sua recolha e 

comercialização pode constituir uma mais-valia. 

Principais ameaças à Conservação 

 Alterações de uso do solo que impliquem a destruição direta do habitat  

 Incêndios  

Indicadores de Degradação 

 Diminuição significativa da abundância esperada de espécies características como as estrepes, o 

aderno-bastardo, a murta, a aroeira, a cornalheira, o sândalo-falso e o carrasco. 

Medidas de Gestão 

 Assegurar acções preventivas de fogos florestais. 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

 Promoção da defesa contra incêndios 

 Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 Valorização de Produtos de Ecossistema 
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

Carrascal (© FLORAON) 

Plantas dominantes deste habitat  

    

Carrasco (Quercus coccifera) (© FLORAON) 
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Plantas características deste habitat (muito frequentes)  

 

       

Da esquerda para a direita: estrepes (Asparagus albus) espargo-bravo (Asparagus aphyllus) espargo-bravo-
menor (Asparagus acutifolius) (© FLORAON) 

 
 

 

    

Da esquerda para a direita: palmeira-das-vassouras (Chamaerops humilis), a coronilha (Coronilla juncea) e a 
pascoinha (Coronilla glauca), cornicabra (Ephedra fragilis), (@FLORAON) 

 
 
 

          
Da esquerda para a direita: jasmineiro-do-monte (Jasminum fruticans) murta (Myrtus communis), zambujeiro 

(Olea europaea var. sylvestris), cássia-branca (Osyris alba), (@FLORAON) 
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Da esquerda para a direita: aroeira (Pistacia lentiscus), cornalheira (Pistacia terebinthus), lentisco (Phillyrea 
angustifolia), (@FLORAON) 
 

 

       
Da esquerda para a direita: espinheiro-preto (Rhamnus oleoides subsp. oleoides), sargaço-branco, (Teucrium 

fruticans), folhado (Viburnum tinus) e sândalo-falso (Osyris lanceolata). 

(Phillyrea angustifolia), (@FLORAON) 

 

Plantas ausentes deste habitat: 

     

Zimbros (Juniperus sp.) 
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Normalmente em mosaico com prados com: 

 
 

Da esquerda para a direita: braquipódio (Brachypodium phoenicoides) e Agrostis castellana (@FLORAON) 
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Carrascais, zambujais, murteiras, e matagais afins em solos ácidos 
(5330 pt6) 

Distribuição na ITI 
 SIC Cabeção (PTCON029; 1.458 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabrela (PTCON0033, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Caia (PTCON0030; 1.556 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Guadiana (PTCON0036; 1.154 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 4.071 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 2.599 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Nisa/Laje da Prata (PTCON0044; 1.266 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 46.645 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 ZPE Campo Maior (PTZPE0043) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

 ZPE Vale Guadiana (PTZPE0047) 

 

Estado de Conservação 

 Geralmente, em bom estado de conservação 

 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: manter a área de ocupação. 

 A nível nacional: manter o estado de conservação. 

 

Caracterização  

Tal como todos os do tipo 5330, trata-se de matos compostos por espécies exclusivamente mediterrânicas, que 

não toleram encharcamentos prolongados nem solos com excesso de água. São matos não permanentes, 

normalmente etapas de substituição azinhais ou sobreirais, pelo que a sua conservação requer uma gestão 

ativa no sentido da perturbação. 

Os carrascais, zambujais, murteiras e matagais afins de solos ácidos que constituem o habitat 5330pt6 são 

matagais altos e densos co-dominados por espinheiro-bravo (Calicotome villosa), carrasco (Quercus coccifera, 

também conhecido como carrasco-galego, carrasqueiro, carrasquinha, ou carvalho-dos-quermes), murta 

(Myrtus communis também conhecida como mirto, murta-ordinária, murteira, murtinho ou murtilho), 

zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris também conhecido como oliveira-brava, zambujo, zambuzeiro), 

cornalheira (Pistacia terebinthus também conhecido como terebinto), 

sanguinho-das-sebes (Rhamnus alaternus também conhecido como aderno-bravo, aderno-bastardo, ou 

espinheiro-cerval) e espinheiro-preto (Rhamnus oleoides também conhecido como fura-panelas). Da sua 

constituição estão sempre ausentes os zimbros (Juniperus sp). 

Apresentam ainda como plantas características o pilriteiro (Crataegus monogyna também conhecido como 

espinheiro-alvar, cambrulheiro, combroeiro, estrepeiro ou branca-espinha) e/ou alguma(s) das várias 

espécies de espargos-silvestres (Asparagus sp.). 

Surgem geralmente em solos derivados de rochas ácidas como xistos, pouco evoluídos, normalmente 

resultantes do depósito de rochas não consolidadas. 

Na sucessão ecológica, precedem os sobreirais (habitat 9330) e azinhais (habitat 9340). 
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Estes carrascais são importantes na formação e retenção do solo e na regulação do ciclo de nutrientes. São 

também um importante refúgio para a biodiversidade e a sua vegetação contém um enorme valor ecológico e 

paisagístico.  

Principais ameaças à Conservação 

 Alterações de uso do solo que impliquem a destruição direta do habitat  

 Incêndios  

 

Indicadores de Degradação 

 Diminuição significativa da abundância esperada de espécies características como o espinheiro-bravo, 

a murta, o carrasco, o zambujeiro, o aderno-bastardo, o espinheiro-preto, ou a cornalheira.  

Objetivos Gerais de Gestão 

 Assegurar acções preventivas de fogos florestais. 

 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

 Promoção da defesa contra incêndios 

 Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 Valorização de Produtos de Ecossistema 
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

Murteiras 

 

Plantas dominantes deste habitat  

 

     

       

Da esquerda para a direita: espinheiro-bravo (Calicotome villosa), carrasco (Quercus coccifera), murta (Myrtus 
communis), zambujeiro (Olea europaea var. sylvestris), cornalheira (Pistacia terebinthus) e sanguinho-das-

sebes (Rhamnus alaternus). (© FLORAON) 
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Outras plantas características deste habitat (muito frequentes)  

 

        

Da esquerda para a direita: pilriteiro (Crataegus) e/ou algumas espécies de espargos-silvestres como as 
estrepes (Asparagus albus), o espargo-bravo (Asparagus aphyllus) e o espargo-bravo-menor (Asparagus 

acutifolius). 
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Tojais e tomilhais de calcários (5330 pt7) 

Distribuição na ITI 
Provável na ITI (a confirmar pelo ICNF/DRAPAL) 

 SIC Caia (PTCON0030; 1.556 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Moura/Barrancos (PTCON0053; 2.599 h, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Nisa/Laje da Prata (PTCON0044; 1.266 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC São Mamede (PTCON0007; 46.645 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 ZPE Campo Maior (PTZPE0043) 

 ZPE Moura/Mourão/Barrancos (PTZPE0045) 

Improvável na ITI (a confirmar pelo ICNF/DRAPAL) 

 ZPE Vale Guadiana (PTZPE0047) 

 SIC Guadiana (PTCON0036;1.154 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Monfurado (PTCON0031; 4.071 ha , para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabeção (PTCON029; 1.458 ha, para o conjunto do habitat 5330) 

 SIC Cabrela (PTCON0033) 

Estado de Conservação 

Estado de conservação bom a moderado. 

Objetivos de Gestão 

 A nível nacional: manter a área de ocupação. 

 A nível nacional: melhorar o estado de conservação. 

Caracterização  

Os tojais e tomilhais de calcários que constituem o habitat 5330pt7 são matos baixos não permanentes que 

resultam da degradação de comunidades florestais ou de matagais mais evoluídos, por acção do pastoreio, 

agricultura, e fogo. Tal como todos os restantes do tipo 5330, são matos compostos por espécies 

exclusivamente mediterrânicas, que não toleram encharcamentos prolongados nem solos com excesso de 

água. Tendem a evoluir para carrascais, espargueirais e matagais afins (sub-tipo 5330pt5) sempre que não 

haja perturbação, pelo que a sua conservação requer uma gestão ativa no sentido de a manter. 

São representados por comunidades dominadas pelo oregão-espanhol (Corydothymus capitatus), tomilho-do-

monte (Thymus silvestris, também designado de tomilhinha/o, serpão-do-monte, erva-de-Santa-Maria, sal-

da-terra, ou sal-purinho), tojo-de-Sagres (Ulex erinaceus) e/ou tojo-da-charneca (Ulex densus, também 

conhecido como tojo-gatunho). Como muito frequentes surgem também nestas comunidades o tojo-do-sul 

(Genista hirsuta subsp. algarviensis, também conhecida como tojo-gatenho ou tojo-gatunho), o alecrim 

(Rosmarinus officinalis, também conhecido como alecrim-da-terra, alecrinzeiro ou alicrizeiro) e um conjunto 

de outras espécies sem nome comum conhecido (Teucrium capitatum, Teucrium lusitanicum, Teucrium 

haenseleri e o Thymus lotocephalus).  

No território da ITIZRNA encontram-se nos enclaves calcários de Sousel, Borba, Vila-Viçosa, Estremoz, Elvas e 

serra de Ficalho, onde surgem em mosaico com matos altos como os carrascais e espargueirais (habitat 

5330pt5) e com prados de braquipódio (Brachypodium phoenicoides também conhecido como braquipódio-

avermelhado).   

São referidos como importantes na formação e retenção do solo e na regulação do ciclo de nutrientes. Ricos 

nalguns casos em espécies aromáticas, podem constituir um recurso de grande valor para a extracção e 

produção de óleos essenciais, de elevado valor de mercado. São também um importante refúgio para a 

biodiversidade de espécies raras de plantas como a Avenula ackelli a Serratula baetica subsp. lusitanica, 

Serratula estremadurensis Sideritis algarbiensis subsp. algarbiensis, Sideritis algarbiensis subsp. lusitânica, 

Sideritis algarbiensis subsp. lusitânica, Hyacinthoides vicentina, Plantago almogravensis, Thymus lotocephalus, 
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Ulex erinaceus, Ulex densus e Viola arborescens. É necessário ter em atenção que, com o seu desenvolvimento 

natural, este tipo de habitat tende a deixar de existir, sendo necessária uma gestão ativa para a sua 

conservação. 

 

Principais ameaças à Conservação 

 alterações de uso do solo que impliquem a destruição direta do habitat; 

 abandono do pastoreio; 

 progressão sucessional (tendem a ser substituídos naturalmente por carrascais, espargueirais e 

matagais afins - habitat 5330pt5 – quando factores de perturbação regular como fogo e pastoreio 

deixam de existir). 

 

Indicadores de Degradação 

 Presença de matos altos associados aos carrascais, espargueirais e matagais afins, com aumento 

significativo da presença das espécies que os caracterizam, especialmente o carrasco (Quercus 

coccifera, também conhecido como carrasco-galego, carrasqueiro, carrasquinha, ou carvalho-dos-

quermes), mas também estrepes (Asparagus albus), espargo-bravo (Asparagus aphyllus também 

conhecido como corruda-maior, espargo-bravo-maior, espargo-maior-do-monte, espargo-silvestre-

maior ou espargueta), e espargo-bravo-menor (Asparagus acutifolius também conhecido por 

corruda-menor ou espargo-silvestre-menor).   

 

Objetivos Gerais de Gestão 

 Travar a progressão para matos altos, mantendo os níveis de perturbação e remoção de biomassa 

necessários; 

 Promover o pastoreio extensivo; 

 Assegurar a gestão controlada do fogo. 

 

Boas Práticas Relevantes 

Específicas 

 Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 Técnicas mistas de gestão de biomassa 

Generalistas 

 Utilização de cercados elétricos 

 Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 Valorização de Produtos de Ecossistema 
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Fotografias 

Aspeto geral  

 

Tojais e tomilhais em solos calcários (© QUERCUS) 

 

Plantas dominantes deste habitat  

 

   

Nos tomilhais, da esquerda para a direita: oregão-espanhol (Corydothymus capitatus) e tomilho-do-monte 
(Thymus silvestris). (© FLORAON) 
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Nos tojais, da esquerda para a direita: tojo-de-Sagres (Ulex erinaceus) e tojo-da-charneca (Ulex densus) (© 

FLORAON) 
 

Plantas características deste habitat (muito frequentes)  

 

     

   

Do topo, à esquerda, no sentido dos ponteiros do relógio: tojo-do-sul (Genista hirsuta subsp. algarviensis), 
alecrim (Rosmarinus officinalis), Teucrium capitatum, Teucrium haenseleri e Thymus lotocephalus. 
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Algumas espécies com elevado valor de conservação associadas a estes habitats 

 

       

Da esquerda para a direita: jacinto-dos-campos (Hyacinthoides vicentina), Serratula baetica subsp. lusitanica, 
Plantago almogravensis, Viola arborescens  (© FLORAON) 
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Anexo II - Fichas de Boas Práticas 

 

Integram-se neste Anexo o conjunto de fichas de boas práticas com as quais se descreve em maior 

detalhe as boas práticas que se identificam aplicáveis à gestão de matos existentes na ITI-ZRNA. 

A informação disponibilizada nestas fichas não deverá ser entendida como fechada mas antes como 

uma base de trabalho para a obtenção de informação mais detalhada sobre as práticas descritas 

(designadamente, através da consulta de referências bibliográficas como as disponibilizadas no 

Capítulo 4), a que se deverá seguir a definição, no âmbito dos Planos de Intervenção, das soluções a 

aplicar a cada exploração. 

As fichas encontram-se organizadas em dois grandes grupos e abrangem as seguintes boas práticas: 

Específicas 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 BPE6 - Contrariar/minimizar a drenagem 

 BPE7- Incentivo da sucessão ecológica para bosques 

 

Generalistas 

 BPG1 - Utilização de cartografia pré-existente 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna 

 BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-bravo 

 BPG9 - Utilização de Protetores Individuais 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 BPG11 - Minimização dos riscos de utilização de fitofármacos 

 BPG12 - Valorização de Serviços de Ecossistema 

 BPG13 - Valorização de Produtos de Ecossistema 

 BPG14 - Registo e comunicação de Operações 

 BPG15- Controlo da Erosão 

 BPG16 - Gestão das lavouras e culturas 

 BPG17 - Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 

 BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas 

 BPG19 - Manutenção e conservação de abrigos de morcegos 

 BPG20 - Proteção de ninhos de rapinas 

 BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 
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BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 

 

 

    

 

Pastoreio dirigido para controlo/gestão de matos (Projeto ECONOMOUNTAIN) 
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A produção de gado sempre constituiu uma relevante fonte de rendimento das explorações do 

Alentejo. O gado é também um importante agente na criação, manutenção e incremento das 

pastagens mediterrânicas, surgindo como agente ativo na transformação da paisagem, 

nomeadamente nos sistemas silvo-pastoris. A sua gestão não só é fundamental para a rentabilização 

da exploração como está por isso também diretamente associada à conservação da biodiversidade. 

A gestão do gado condiciona os elementos que compõem o sistema agro-florestal de qualquer 

exploração. O solo, através da fertilização promovida pela deposição e transporte de matéria orgânica 

(acelerando o ciclo de nutrientes) e da compactação com o pisoteio. A água, necessária em 

quantidade e qualidade para satisfazer as necessidades, que deve ser distribuída de forma equilibrada 

no espaço e no tempo para que os animais não sofram de carência hídrica. A vegetação herbácea, que 

constitui a principal fonte de alimento, que o gado vai melhorando e diversificando à sua passagem ou 

poderá ser destruída com encabeçamentos excessivos. A vegetação lenhosa, que serve geralmente de 

refúgio, mas pode também ser um importante complemento alimentar. Por último e não menos 

relevante, a fauna silvestre, alguma da qual competindo por alimento, outra trazendo benefícios (p.e. 

na melhoria do estado de conservação da vegetação ou na eliminação de cadáveres) mas também 

alguns riscos e problemas (p.e. enquanto vetores de transmissão de parasitas e doenças). 

A gestão integrada do pastoreio é portanto uma ferramenta fundamental para a conservação da 

biodiversidade, podendo incluir uma vertente passiva (favorecendo a manutenção de habitats ou 

espécies) e/ou uma vertente ativa (usado na gestão de habitats ou espécies).  

Sem prejuízo dos objetivos de conservação e produção que lhe estejam subjacentes, a gestão do 

pastoreio contempla dois vetores complementares: o tipo de efetivo da exploração; a forma como 

esse efetivo usa, no espaço e no tempo, a exploração. A gestão integrada destes dois vetores induz 

usos de recursos, assim como efeitos, que podem ser totalmente distintos, numa mesma exploração, 

para um mesmo efetivo. 

A forma como o efetivo usa a exploração no espaço e no tempo é desde logo condicionada pela forma 

como a propriedade se encontra ou não sub-dividida em parcelas fixas (folhas), a que geralmente 

estão associadas a vedações permanentes. Nesse contexto, existem também boas práticas a aplicar, 

mas é a existência dessas folhas (e eventualmente de outras parcelas temporárias, instaladas por 

exemplo com recurso a cercas elétricas) que determina o tipo de pastoreio praticado: 

 em propriedades não divididas em folhas, uma situação cada vez menos verificada no 

território da ITIZRNA e na generalidade do espaço agro-silvo-pastoril, o maneio do gado é 

orientado por pastor, de forma contínua, em pastoreio de percurso, que permite o acesso 

dos animais a todas as áreas, incluindo as de matos; 

 nos restantes casos, trata-se de um pastoreio rotativo, no âmbito do qual a área de pastagem 

se encontra dividida em folhas, às quais é permitido o acesso do gado, por determinado 

período de tempo. Trata-se efetivamente do sistema base de gestão de gado mais 

generalizado no território. 

Gerir o gado no espaço e no tempo passa necessariamente por decisões que estão relacionadas com 

as necessidades alimentares dos animais que a exploração produz. Neste contexto, se é certo que os 

prados e pastagens constituem os principais recursos forrageiros equacionados nessa análise, as 

comunidades arbustivas podem contudo ser uma componente importante (no caso de efetivo caprino) 

ou complementar (nos restantes casos), a não menosprezar.  

Para o efeito, em sistemas extensivos como é o caso na generalidade do território da ITIZRNA, sem 

prejuízo de se considerar uma boa prática base a adoção de encabeçamentos médios que, ao nível da 
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área total da exploração, permitam evitar problemas associados à intensificação (designadamente, 

com recurso níveis equivalentes ou inferiores aos associados ao modo de produção biológico, 

independentemente da adoção desse processo), o produtor poderá recorrer ao gado para manter 

uma gestão de matos que não só assegura as necessidade de conservação como também alguns dos 

objetivos de produção.  

A título de exemplo, a tabela 1 apresenta o valor forrageiro de algumas espécies vegetais associadas a 

matos que, num contexto de complemento ou base alimentar, não deverão ser descuradas. Outras 

referências podem igualmente ser encontradas a respeito desta matéria, geralmente associadas a 

áreas de baixa produtividade, onde estes e outros recursos idênticos podem constituir uma fonte de 

alimentação a não menosprezar. 

Tabela 1 – Uso forrageiro de algumas plantas presentes em matos. Adaptado de Manual de Boas Práticas de Gestão 
dos Espaços Florestais na Bacia Drenante da Albufeira de Castelo de Bode, 2011 

Tipo de Mato Planta 
Principais partes com 
interesse forrageiro 

Época do Ano 

Carrascais Zambujeiro (Olea europaea sylvestris) Folhas e frutos Todo o ano. 

Estevais Esteva, Roselha (Cistus ladanifer) 

Folhas 

Flores 

Frutos 

Inverno/Primavera 

Primavera 

Abril a Junho 

Sargaçais 
/Estevais 

Sargaço (Cistus monspeliensis) 

Alecrim (Rosmarinus officinalis) 

Tojo-gatunho, Tojo-do-Sul (Genista hirsuta) 

Flores e frutos  

Folhas e flores 

Folhas, flores e frutos 

Primavera 

Outubro a Fevereiro 

Abril a Maio 

Rosmaninhais Rosmaninho, Alfazema-silvestre (Lavandula spp) Flores e frutos Final da Primavera 

Matagais 
Ripícolas 

Cana (Arundo donax) 

Silva (Rubus ulmifolius) 

Folhas 

Folhas e frutos 

Todo o ano 

Primavera/Verão 

 

Problemática Associada 

 promoção de condições de perturbação/renovação necessárias à conservação de 

comunidades de matos não permanentes; 

 promoção do pastoreio extensivo; 

 fomento da biodiversidade; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna) dependentes de matos não 

permanentes. 

Indicações Técnicas 

A gestão do pastoreio é feita com recurso a pessoal afeto à exploração, por vezes com algum grau de 

especialização. Se essa é sobretudo necessária na prática do pastoreio de percurso - com a qual se 

assegura um maior controlo sobre a deslocação do gado mas que se encontra atualmente 

condicionada pelos meios necessários - o produtor que gere gado em pastoreio rotativo pode 

promover um conjunto de práticas que o irão auxiliar a atingir objetivos como os atrás referidos. Neste 

contexto, destacam-se essencialmente o recurso a: 

 bolsas de salvaguarda de pastoreio: com as quais se procura, na prática, assegurar a criação 

de parcelas interditas ao pastoreio. Neste caso trata-se de parcelas definitivas, geralmente 

criadas através da instalação de vedações permanentes (p.e. para a conservação de matos 

permanentes, galerias ribeirinhas e matos em conversão para comunidades mais evoluídas de 

tipo florestal); 

 condicionamento sazonal/temporário do pastoreio: com as quais se procura, de forma 

análoga às bolsas de pastoreio mas numa perspetiva temporária ou regular/sazonal (não 
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permanente) interditar a presença de gado. Trata-se portanto de isolar determinadas áreas, 

em períodos críticos para a comunidade vegetal, para a flora que lhe está associada ou para a 

fauna que dela depende, por períodos curtos ou em determinadas épocas do ano. Esse 

isolamento é geralmente executado com recurso a soluções provisórias como os cercados 

elétricos. Envolve também, na generalidade, áreas pequenas, que se constituem como 

verdadeiras “ilhas”, inseridas em parcelas de maior dimensão onde o gado circula e pastoreia 

sem outras restrições. Pode apresentar um caráter regular e sazonal (i.e. estar associados a 

uma determinada época do ano, todos os anos) ou de restrição temporária (geralmente 

associada a um período mais longo, destinado a assegurar a recuperação ou evolução do 

conjunto da comunidade vegetal para o nível pretendido); 

 pastoreio dirigido: com o qual se procura assegurar a remoção periódica de matos. Na 

prática, consiste no uso de uma elevada densidade de animais, numa determinada área a 

pastorear e por um curto período de tempo. Esta prática tem sido usada, de forma crescente, 

com o objetivo de assegurar a redução do risco de incêndios, em áreas florestais. Constitui 

também, no entanto, uma prática interessante e eficaz, sempre que estejam em causa 

objetivos associados à necessidade de promover, em ciclos mais ou menos alargados no 

tempo, a redução de biomassa arbustiva. Nesse contexto, é portanto particularmente útil 

para contrariar a evolução natural de matos não permanentes, contribuindo para evitar a sua 

sucessão para estádios subsequentes, distintos daqueles que se pretendem conservar. 

As práticas associadas à constituição de bolsas de salvaguarda de pastoreio e condicionamento 

sazonal/temporal do pastoreio são idênticas a outras promovidas no contexto de qualquer exploração. 

Geralmente aplicadas à proteção de parcelas ou culturas agrícolas dos efeitos do pastoreio, é o 

objetivo que lhe está subjacente que aqui se diferencia, já que estaremos neste caso a proteger matos, 

de forma permanente ou temporária/sazonal. Já no que diz respeito ao pastoreio dirigido, trata-se de 

uma técnica ainda pouco disseminada no território da ITIZRNA – e mesmo em contexto nacional. 

Recorrendo sobretudo a gado caprino e tendo por objetivo a redução do risco de incêndio, existem 

contudo diversos exemplos bem-sucedidos, como é o caso do projeto ECONOMOUNTAIN, executado 

com apoio do Fundo EDP Biodiversidade pela associação de produtores florestais Aguiar Floresta, que 

poderá ser contactada para mais informação (http://www.aguiarfloresta.org/). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá ser apoiada através da execução das 

seguintes práticas: 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 

  

http://www.aguiarfloresta.org/
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BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de 
gado/encabeçamentos) 
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Tal como referido na ficha BPE1, a gestão do pastoreio contempla dois vetores complementares: o 

tipo de efetivo da exploração; a forma como esse efetivo usa, no espaço e no tempo, a exploração. A 

gestão integrada destes dois vetores induz usos de recursos, assim como efeitos, que podem ser 

totalmente distintos, numa mesma exploração, para um mesmo efetivo. 

No Alentejo, as explorações agrícolas tradicionais compunham-se de sistemas mistos, focalizados no 

pastoreio de percurso, mas a transformação das explorações levou ao abandono desta prática 

substituindo-a por sistemas de exploração e maneio menos carentes de força de trabalho, com a 

utilização de parcelas vedadas que os rebanhos percorrem fazendo parte da rotação anual das 

culturas ou com o aproveitamento dos recursos forrageiros disponíveis dependendo do ano agrícola 

(em anos maus aproveitando o grão para forragem, fazendo mais ou menos feno). 

O tipo de gado utilizado na exploração, tradicionalmente muito relacionado com as disponibilidades 

forrageiras e sistemas existentes, passou nos anos recentes a ser determinado pelos incentivos 

existentes à produção e pelos condicionalismos da Política Agrícola Comum, com intensificação dos 

sistemas nalguns casos e o abandono em situações de menor produtividade.  

Desta problemática está intimamente dependente a conservação dos sistemas agro-silvo-pastoris 

tradicionais, na sua maioria dependentes de um pastoreio extensivo que em poucos anos deixou de 

ser exercido (seja por via da intensificação ou do abandono). As caraterísticas dos matos existentes em 

cada exploração e as necessidades e objetivos associados à conservação podem, neste contexto, 

revelar-se como um aspeto a ter em conta no tipo de gado a adotar para a sua gestão. 

Neste contexto, é importante ter em atenção as características do pastoreio dos diferentes tipos de 

animais, na medida em que essas características estão relacionadas com a gestão dos matos e 

sistemas associados. 

As vacas comem sobretudo erva, que terá de ter pelo menos um centímetro de crescimento para 

poderem ser utilizadas pelos animais. De maneira geral estes animais não consomem vegetação muito 

lenhificada, sendo por isso pouco úteis como instrumentos de gestão dos matos. No entanto quer os 

matos, quer os bosquetes de árvores, em especial com espécies da linha de água, podem ter uma 

importante reserva de alimento para períodos de carência de erva, sobretudo no fim do Verão. Nessas 

circunstâncias as vacas podem consumir folhagem relativamente tenra, ou pastando diretamente ou 

comendo folhas de ramos colhidos com o objetivo de alimentar o gado. 

As ovelhas alimentam-se essencialmente do mesmo tipo de pastagem, embora consigam comer 

quando a pastagem tem menos de um centímetro de crescimento. 

As cabras são, tipicamente, animais que se alimentam mais de rebentos que de ervas, razão pela qual 

exploram nichos diferentes das ovelhas, sendo sem dúvida o tipo de gado mais útil na gestão direta 

dos matos. Os rebanhos mistos são os que usam mais eficientemente os recursos disponíveis, 

explorando diferentes fontes de alimentação. 

Os porcos são animais foçadores, podendo pois alimentar-se de outros recursos, incluindo pastagens 

de menor interesse forrageiro, como as que existem sob coberto de carvalhais, sobreirais e azinhais 

mais fechados, desde que existam rizomas e outros recursos do subsolo superficial a que conseguem 

aceder foçando no solo. 

No que respeita a encabeçamentos, mais do que a definição de valores tipificados, importará ao 

produtor avaliar, com base na resposta das comunidades vegetais, a necessidade de reduzir, manter 

ou aumentar os níveis adotados. A estrutura de plantas de cada tipo de mato constituem neste 

contexto o melhor indicador acerca do seu estado de conservação, pelo que importará antes de mais 

conhecer quais as comunidades existentes na propriedade, suas espécies características e/ou plantas 
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que possam constituir bons indicadores de conservação ou degradação. Essa informação consta das 

fichas de valores naturais que integram este Guião.  

Problemática Associada 

 promoção de condições de perturbação/renovação necessárias à conservação de 

comunidades de matos não permanentes; 

 promoção do pastoreio extensivo; 

 fomento da biodiversidade; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna) dependentes de matos não 

permanentes. 

Indicações Técnicas 

As decisões sobre o tipo de gado a integrar numa exploração estão dependentes de um conjunto de 

fatores, desde logo produtivos e de mercado, que em muito extravasam a gestão de matos.  

Contudo, nessas decisões poderá e deverá ponderar-se o tipo de matos existentes, sua distribuição e 

objetivos de conservação, no sentido de procurar compatibilizar os objetivos produtivos com estes, na 

maioria das vezes com vantagens para ambos. 

Atendendo às especificidades das explorações da ITIZRNA e dos seus sistemas de montado, uma boa 

prática geralmente recomendada é a adoção, sempre que viável, da prática do pastoreio misto, de 

forma a otimizar os múltiplos recursos disponíveis. Neste tipo de pastoreio, diferentes espécies 

pecuárias coexistem, através da sua adequada gestão. O sistema de pastoreio misto realiza-se em 

diferentes áreas de pastagem, de forma pontual, com os animais a circular pelas diferentes parcelas. 

Neste contexto deve-se: 

 adotar preferencialmente raças autóctones, mais eficientes no aproveitamento dos recursos 

disponíveis e apresentando portanto vantagens em relação às raças exóticas; 

 dar prioridade aos grandes ruminantes, seguidos dos pequenos ruminantes, só depois 

devendo entrar os suínos; 

 efetuar, no mínimo, um pastoreio por cada estação do ano; 

 na dualidade pequeno/grande ruminante ter em atenção que os caprinos se deverão 

restringir às zonas serranas, de matos, e que os suínos deverão ser usados na zonas de 

montado (geralmente em regime de montanheira). 

Como acima descrito, a escolha das espécies influencia os resultados a obter. Pelas suas 

características, o gado caprino, desde que seja conduzido racionalmente, pode contudo funcionar 

como uma valiosa ferramenta de gestão de matos e consequente redução de risco de incêndio. A 

existência de cabras – especialmente em pastoreio misto  - permitirá a qualquer exploração a 

manutenção dos níveis de perturbação regulares necessários à conservação de matos não 

permanentes bem como, pontualmente, ações intensivas de desmatação, no espaço e ou no tempo 

(ver ficha BPE1), necessárias a fins específicos. Em explorações onde a presença de matos seja 

substancial e as disponibilidades forrageiras escassas, a opção por rebanhos únicos com este tipo de 

gado pode revelar-se também uma oportunidade produtiva. 

No que respeita aos níveis de encabeçamento, o conhecimento cuidado das fichas de valores naturais 

é uma base essencial de apoio à gestão dos matos a que respeitam, tanto na perspetiva de verificação 

da presença de espécies características dominantes (indicadoras de um bom estado de conservação) 

como na monitorização regular do aparecimento de espécies que deveriam estar ausentes das 

comunidades a conservar (indicadoras de degradação). Mais do que adoção de valores normalizados 

de CN, será a estrutura da comunidade que, no espaço e no tempo, dará indicações concretas da 
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necessidade de reduzir, aumentar ou manter os níveis de pastoreio sobre ela exercida. Sem prejuízo 

de tal facto e de boas práticas específicas associadas a objetivos de redução significativa da biomassa 

em curtos espaços de tempo, a gestão e conservação dos matos da ITIZRNA depende geralmente da 

adoção de sistemas extensivos de pastoreio, com menores níveis de encabeçamento, equivalentes ou 

inferiores aos adotados no modo de produção biológico. 

Transversalmente, a gestão do pastoreio deve ainda assegurar que: 

 os níveis de pastoreio sejam compatíveis com as disponibilidades forrageiras anuais do 

montado, evitando o sobrepastoreio e a compactação do solo; 

 a entrada dos animais nas pastagens durante o período vegetativo das herbáceas deve ser 

adiada, de forma a que estas consigam recuperar o seu vigor; 

 se evite a utilização de solos encharcados; 

 se evite que os animais utilizem sempre o mesmo local de descanso (reduzindo o risco de 

compactação do solo pelo pisoteio e os excessos e perdas de nutrientes provenientes dos 

dejetos dos animais); 

 se aguarde pela formação e queda da semente no solo antes de reintroduzir o gado. 

 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá ser apoiada através da execução das 

seguintes práticas: 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 
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Atualmente são poucas as operações que se realizam de forma manual para gestão da vegetação 

arbustiva. Contudo, em determinadas situações ainda se recorre ao corte de alguns tipos de matos, 

desrama e ao descasque manuais. Na gestão manual das florestas são utilizadas enxadas, foições, 

serras de desbaste e/ou roçadouras, em operações atualmente limitadas a casos muito específicos. 

A gestão moto-manual permite maior seletividade e constitui uma boa prática para locais onde não é 

possível o uso de outras técnicas, seja por condicionantes morfológicas do território, ou pela presença 

de espécies ou comunidades vegetais protegidas ou ecologicamente sensíveis.  

As motorroçadoras e motosserras são os equipamentos manuais motorizados mais utilizados. As  

motorroçadoras devem ser usadas principalmente para roçar, destroçar mato ou cortar sebes. Para 

trabalhos de poda e desramação, as motosserras são os equipamentos mais adequados, podendo 

ainda auxiliar o corte de troncos e o abate de arbustos e árvores de diferentes dimensões. Todo o 

material lenhoso resultante destas operações poderá ser estilhaçado e/ou triturado e incorporado, ou 

ainda tratado com recurso ao fogo controlado, quando possível. 

O recurso a métodos mecânicos para gestão de biomassa tem geralmente como objetivo a destruição 

da parte aérea dos matos, com ou sem mobilização do solo. A possibilidade de mecanização das 

operações depende essencialmente das características morfológicas do terreno, da dimensão da área 

de intervenção, do tipo de combustível florestal, da estrutura dos povoamentos. Os afloramentos 

rochosos costumam contudo ser a principal limitação ao uso deste tipo de equipamentos, a par com a 

existência de solos pouco evoluídos e estruturados, mais suscetíveis à erosão. 

Pelos impactes que originam, a utilização destes equipamentos deve restringir-se, fundamentalmente, 

à abertura de clareiras no interior de comunidades de matos, construção de aceiros, trituração de 

matos, remoção da vegetação de superfície, corte e incorporação no solo. 

Problemática Associada 

 promoção de condições de perturbação/renovação necessárias à conservação de 

comunidades de matos não permanentes; 

 redução da área de distribuição de algumas comunidades de matos não permanentes; 

 fomento da biodiversidade; 

 redução da erosão; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna) dependentes de matos não 

permanentes. 

Indicações Técnicas 

A utilização de motorroçadoras deve ser adotada em terrenos de grandes declives (superiores a 30%) 

ou com bastantes afloramentos rochosos, onde é impossível operar com outros tipos de maquinaria. 

Para o estrato arbustivo poderão utilizar-se motorroçadoras de disco, para cortar vegetação até 5 cm 

de diâmetro. 

Sendo uma máquina fácil de transportar, a motosserra pode ser utilizada em todo o tipo de terrenos, 

requerendo perícia e formação prévia por parte dos operadores motosserristas, dada a constante 

exposição a diferentes riscos de acidente. Neste contexto, de salientar a necessidade de cumprimento 

das normas aplicáveis à operação destes equipamentos, tanto as que resultam do próprio 

equipamento como das condições climáticas verificadas no momento da operação. 

Para gestão da biomassa com métodos mecânicos devem ser usados tratores agrícolas adaptados ao 

trabalho florestal (preferencialmente de rastos, mas podendo ser de rodas) ou outro tipo de 

maquinaria pesada. As alfaias mais comuns acopladas a estas máquinas são lâminas frontais, grades 
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de discos, destroçadores de martelos, facas ou correntes e trituradores. De entre os meios mais 

utilizados são destacados: 

 as grades de discos, arrastadas por um trator florestal, sendo esta constituída por discos 

giratórios que permitem o corte e incorporação do combustível do solo, com mobilização do 

terreno até 20 cm de profundidade. É apenas aconselhável em terrenos com pouca dureza, 

de baixo declive e ocupados por matos baixos e não deve nunca ser utilizada na área da 

projeção horizontal do copado de árvores existentes no meio das comunidades de matos, 

dado afetar o sistema radicular superficial do arvoredo; 

 destroçadores, que permitem as roças de mato, destruindo apenas a parte aérea das plantas, 

podendo também assegurar o seu enterramento parcial, facilitando a decomposição dos 

destroços. Os órgãos de corte mais comuns são correntes (nos quais o corte resulta por 

impacto), martelos e facas (nos quais o corte resulta da combinação da energia cinética e do 

seu poder cortante, acionadas pela tomada de força do trator). O recurso a qualquer dos 

tipos de destroçadores depende em grande parte do tipo de material a destroçar, sendo que 

dos destroçadores de martelos e facas resulta geralmente um material mais homogéneo, que 

se degrada mais rapidamente e por isso apresenta maiores benefícios para a comunidade de 

organismos que se associam à sua destruição e transformação; 

 trituradores, são equipamentos que permitem triturar a vegetação, sendo necessário 

proceder previamente ao corte e transporte do material para o local onde a unidade se 

encontra. Pela exigência de equipas maiores (necessitam de ser “alimentadas” por pessoal), 

só são geralmente necessários em operações nas quais se prevejam grandes disponibilidades 

de material, de forma a rentabilizar este equipamento. 

A utilização de meios moto-manuais e mecânicos deve ser acompanhada do cumprimento integral de 

regras associadas à higiene e segurança, bem como respeitar a normativa legal associada à prevenção 

de incêndios florestais. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá/deverá ser apoiada através da 

execução das seguintes práticas: 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo Controlado 

 

 

      

 

 

   

Fogo Controlado (fonte: Gabinetes Técnicos Florestais do Alto Minho) 
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O fogo é uma técnica antiga de gestão de biomassa. Quando bem aplicada, esta boa prática permite a 

redução da carga de combustível, a manutenção de espaços florestais, a defesa da floresta contra 

incêndios (atuando sobre a vegetação sob coberto e áreas com vegetação arbustiva e herbácea), a 

gestão cinegética, a conservação da natureza, a renovação das pastagens extensivas, a perpetuação de 

espécies dependentes do fogo, a preparação de áreas para plantação ou sementeiras, a abertura de 

acessos e mesmo o controlo de algumas espécies exóticas invasoras. A abertura de aceiros pode 

também ser executada, em áreas devidamente selecionadas, através do fogo controlado. 

A utilização desta técnica para a redução dos combustíveis florestais tem condicionantes a respeitar. 

Só é permitida a sua aplicação sob condições, normas e procedimentos conducentes à satisfação de 

objetivos específicos e quantificáveis e, executada por pessoal especializado.  

A técnica de fogo controlado pressupõe uma execução segura, perante condições meteorológicas 

adequadas e processos de ignição apropriados não só às características do combustível como à 

topografia do terreno. 

A sua aplicação reintroduz um processo de perturbação que promove a heterogeneidade espacial e é, 

nalguns casos, essencial para assegurar a manutenção de comunidades não permanentes, ou seja, 

contrariar a evolução natural para estágios mais evoluídos, sejam eles de caráter arbustivo ou arbóreo. 

Complementarmente, o pastoreio tem um papel fundamental na manutenção dos efeitos das 

intervenções do fogo controlado, levando ao alargamento dos intervalos de execução desta prática 

milenar. O uso de fogo controlado, associado ao pastoreio, permite obter eficácia na redução de carga 

combustível dentro de custos compatíveis com a exploração. Por sua vez, o uso do fogo controlado 

permite o aparecimento de rebentos novos, mais nutritivos e apetecíveis para o gado. 

Problemática Associada 

 promoção de condições de perturbação/renovação necessárias à conservação de 

comunidades de matos não permanentes; 

 redução da área de distribuição de algumas comunidades de matos não permanentes; 

 fomento da biodiversidade; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna) dependentes de matos não 

permanentes. 

Indicações Técnicas 

Para a correta execução da boa prática, o uso de fogo controlado na gestão da biomassa deve ser 

executado por equipas especializadas, com formação prévia nas técnicas a aplicar. Tais equipas 

encontram-se geralmente disponíveis no contexto das regulares operações de sapadores florestais, 

pelo que se aconselha o contacto com as associações locais de produtores florestais. 

Para assegurar os seus objetivos, a utilização de fogo controlado deve: 

 ser objeto de prévia articulação com as entidades locais responsáveis pela proteção civil e 

combate a fogos, no estrito cumprimento das obrigações legais; 

 ser acompanhado dos equipamentos necessários (incluindo veículos de combate a incêndio 

e/ou de primeira intervenção); 

 ser promovido de forma prudente, i.e. não deve deixar-se que o fogo seja muito rápido, nem 

que atinja elevada intensidade. 

No que respeita a época de realização e restrições específicas, deverá ter-se em atenção que: 

 o uso de queimadas não deve ser promovido em épocas ou períodos que afetam 

negativamente os habitats a conservar; 
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 em ligação com o atrás referido, o período de uso de queimadas deverá ter ainda em conta 

períodos críticos para a conservação de espécies de fauna que depende dos habitats a 

conservar. Por exemplo, no caso dos insetos, a borboleta Euphydryas aurinia é afetada se as 

queimadas forem efetuadas em épocas do ano coincidentes com os estádios de ovo ou 

crisálida; 

 perto de turfeiras não se devem realizar queimadas durante o verão. Na zona envolvente às 

turfeiras, a realização de queimadas condiciona a evolução da vegetação que compõe estes 

habitats, alterando o seu balanço hídrico durante o período estival; 

 ao usar o fogo controlado, será promovida a rebentação das leguminosas e de outras 

espécies cujas sementes sejam de germinação estimulada pelo calor. Nestes casos, a prática 

de uso do fogo controlado pode ainda ser deliberadamente utilizada, para estimular para 

germinação do banco de sementes existentes. No caso específico da presença de espécies 

exóticas invasoras cujo ciclo de vida dependa do fogo (p.e. a generalidades das acácias), o uso 

deliberado do fogo pode constituir-se como apoio ao controlo/erradicação, permitindo o seu 

corte ou arranque em estádios de desenvolvimento que antecedem a maturação e produção 

de semente. 

Muito embora este tipo de trabalhos esteja atualmente em regressão no território da ITIZRNA, a sua 

execução tem vindo a ser operacionalizada com fins de investigação, demonstração e apoio à gestão 

de territórios agro-florestais. Ao nível da formação, existe oferta tanto ao nível de instituições públicas 

como privadas. Destacam-se ainda a existência de diversos documentos técnicos elaborados pelo 

ICNF, ISA e UTAD, entre outras instituições. Por se encontrar disponível em versão digital, recomenda-

se a consulta ao Manual de Formação para a Técnica de Fogo Controlado, da autoria da UTAD, para 

informação mais detalhada (download a partir de http://www.cifap.utad.pt/). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá/deverá ser apoiada através da 

execução das seguintes práticas: 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

  

http://www.cifap.utad.pt/
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BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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Como referido nas fichas BPE1, BPE2, BPE3 e BPE4, as opções de gestão de matos disponíveis a 

qualquer exploração passam sobretudo pelo uso do pastoreio, métodos moto-manuais e mecânicos, e 

técnicas de fogo controlado.  

A seleção das melhores técnicas a aplicar depende desde logo das necessidades e objetivos de de 

gestão identificadas, das produções associadas a cada exploração e dos meios/recursos disponíveis. 

Em geral, numa mesma exploração, haverá sempre que recorrer ao uso de uma solução mista, que 

envolva pelo menos as práticas acima referidas. 

Sempre que se possa associar o pastoreio à gestão da biomassa, esta deve ser uma opção prioritária, 

atendendo a que permite mais sinergias com outros fatores produtivos e, embora deva ser entendido 

apenas como complemento da produção ganadeira principal (mesmo que utilizados o mesmo tipo de 

animais), pode também gerar rendimentos adicionais por essa via. Neste contexto, de relembrar o 

potencial de recurso a raças autóctones, mais adaptadas às condições associadas a estes objetivos e 

que, paralelamente possam beneficiar de apoios específicos à conservação. 

Quanto à eficácia das técnicas, o fogo controlado, aplicado como única técnica ou em conjunto com 

operações mecânicas, é segundo vários autores o mais eficaz na redução da biomassa e 

consequentemente na diminuição do potencial de propagação extremo de incêndios florestais. Poucas 

ou nenhumas técnicas de gestão de biomassa podem competir com o fogo controlado no que toca à 

sua eficiência, sendo o método menos dispendioso que existe para a execução de inúmeros objetivos 

e tarefas que possam estar associados à gestão das explorações. Sendo reconhecido como uma 

técnica a considerar na elaboração dos planos de defesa da floresta contra incêndios, é muitas vezes 

apontada como a melhor solução quando ponderada a relação custo-benefício.  

É uma técnica de gestão reconhecida pelos seus baixos custos e rapidez de execução, podendo gerir-se 

num só dia vários hectares, que levariam semanas com outro tipo de soluções, podendo ser aplicado 

numa grande diversidade de terreno e de formações. A sua produtividade e baixo custo justificam o 

investimento, claramente necessário, na formação de equipas e no apoio especializado que se revela 

necessário à sua boa execução, dado que na maioria dos casos é uma técnica ainda pouco conhecida e 

disseminada no território da ITIZRNA. Em qualquer dos casos, não deverá ser aplicado em desrespeito 

pelas boas práticas que estão associadas à sua execução (ver ficha específica).  

Por último, as operações mecânicas são delicadas e muito exigentes, podendo tornar-se uma das 

principais causas do aumento dos encargos com os trabalhos agroflorestais. O recurso a estas soluções 

deve por isso ser ponderado como última solução, especialmente quando se esteja a equacionar 

estratégias de longo prazo. Podem e devem ser utilizados em casos específicos, bem como 

eventualmente para primeiras intervenções, às quais se sucedam sempre que possível soluções que 

envolvam práticas menos impactantes e onerosas. Excetuam-se desta análise as operações moto-

manuais pesadas e operações mecânicas que, por sinergias com outras necessidades das explorações 

(p.e. ao nível da utilização de equipamentos) possam assegurar níveis de rentabilidade mais atrativos, 

devendo sempre atender-se às boas práticas, específicas e generalistas, que envolvam 

condicionamentos à sua utilização.  

Problemática Associada 

 promoção de condições de perturbação/renovação necessárias à conservação de 

comunidades de matos não permanentes; 

 redução da área de distribuição de algumas comunidades de matos não permanentes; 

 fomento da biodiversidade; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna) dependentes de matos não 

permanentes. 
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Indicações Técnicas 

Ver fichas individualizadas de cada uma das práticas específicas e generalistas. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que depende da execução conjunta das seguintes práticas: 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 
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BPE6 - Contrariar/minimizar a drenagem 

 

   
 

   
 

 
 

Aplicação de técnicas de minimização de drenagem para conservação de matos 
(fontes: QUERCUS/Projeto HIGRO, SPEA/Projeto LAURISSILVA SUSTENTÁVEL) 
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A água é um elemento essencial para a vida e para a produção, tanto vegetal como animal. Esta 

necessidade levou a que, desde sempre, se promovesse uma cultura de boa gestão da água através da 

qual se procurava valorizar, armazenar e utilizar este recurso no sentido de apoiar a produção.  

Os sistemas de aproveitamento e utilização de água em regimes áridos e mediterrâneos são por isso 

especialmente eficientes, uma vez que a cultura da água marcou durante séculos a diferença entre ser 

possível, ou não, viver dos recursos naturais. A irregularidade na distribuição da água (ao longo do ano 

e de ano para ano) obrigou à existência de uma gestão cuidada dos recursos hídricos e a ter em conta 

a quantidade e a qualidade de água disponível no solo. Tratava-se de aproveitar os recursos hídricos 

com eficiência, evitando o seu desperdício ou degradação e distribuindo a sua oferta da forma mais 

uniforme possível, tanto no tempo como no espaço.  

Também, quando a água era excessiva (p.e. no caso de áreas alagadiças, sazonalmente encharcadas 

ou com excesso de água face a objetivos de produção) a utilização humana tendeu a desenvolver e 

aplicar um conjunto de técnicas destinadas a drenar o excesso hídrico, de forma a potenciar a 

utilização de solos que, geralmente, possuíam boa aptidão agrícola e/ou forrageira. Tais trabalhos 

envolviam normalmente a criação de valas de drenagem e pequenas alterações à topografia local, no 

sentido de assegurar um melhor escoamento da água, em zonas de depressão e menos elevadas. 

É contudo nalgumas destas zonas mais húmidas, e/ou em áreas que que lhes são contíguas, que se 

mantêm comunidades bastante ricas do ponto de vista de flora. A sua área de distribuição, por via da 

atividade humana, foi sendo reduzida para níveis abaixo dos desejáveis em matéria de conservação da 

biodiversidade. No caso dos matos existentes na ITIZRNA este é um problema que afeta sobretudo as 

charnecas húmidas – e pontualmente outros habitats -, restrito a áreas de menor dimensão, que 

normalmente foram anteriormente intervencionadas no sentido de promover a sua drenagem para 

fins agrícolas ou florestais. 

Tais habitats, para se conservarem, necessitam de solos húmidos, com escoamento sub-superficial, 

pelo que a drenagem histórica das suas zonas de ocorrência influencia negativamente o 

restabelecimento das comunidades vegetais que lhes são características (bem como algumas espécies 

de flora protegida). 

Para reverter essa situação e/ou potenciar a existência de condições de humidade que favoreçam a 

sua conservação, as medidas a aplicar passam essencialmente pelo restabelecimento das condições 

originais de humidade do solo, ou seja, pela eliminação ou minimização de condições de drenagem 

atualmente verificadas. 

Tal opção de gestão pode facilmente ser executada através de medidas destinadas a: 

 contrariar/minimizar trabalhos e infraestruturas anteriormente estabelecidos  por ação 

humana no sentido de facilitar o escoamento e drenagem das áreas em questão (incluindo 

por exemplo valas de drenagem, drenos, outras alterações de topografia e/ou alterações de 

uso do solo destinados a estabelecer culturas de mais rápido crescimento, que retiram do 

solo mais água do que as tradicionalmente instaladas); 

 promover as condições naturais de encharcamento do solo e obstrução ao escoamento, 

tendo especialmente em atenção o objetivo de assegurar condições mais ou menos 

constantes ao longo de todo o ano em matéria de humidade no solo; 

 apenas quando verificado necessário (i.e. quando o banco de sementes e a regeneração 

observada após o restabelecimento das condições hidrográficas naturais identifiquem essa 
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necessidade), promover trabalhos complementares de restauro do habitat a conservar, 

incluindo sementeira/plantação com as espécies características. 

Problemática Associada 

 mau estado de conservação de algumas comunidades de matos higrófilos; 

 redução da área de distribuição de algumas comunidades de matos não permanentes; 

 fomento da biodiversidade; 

 conservação de espécies raras e ameaçadas (flora e fauna); 

 mitigação/adaptação às alterações climáticas. 

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são apenas necessários trabalhadores não especializados e meios 

auxiliares. As intervenções a promover devem incluir: 

 reposição de condições iniciais de escoamento, quando tenha havido intervenção humana 

para facilitar a drenagem. Tais trabalhos podem/devem incluir a reposição das condições de 

topografia iniciais e anteriores à drenagem, incluindo reenchimento/vedação de valas de 

drenagem existentes, remoção ou obstrução de eventuais drenos e, quando aplicável, o 

corte/destruição de espécies de rápido crescimento cujos povoamentos tenham sido 

instalados para assegurar a drenagem; 

 melhoramento/fomento das condições de encharcamento, através da instalação de 

dispositivos simples. Incluem-se neste contexto a simples acumulação de material lenhoso à 

superfície, em sentido contrário à linha de drenagem, para reter/acumular o escoamento 

superficial mas também trabalhos específicos como a colocação, sem sentido transversal à 

direção do escoamento subsuperficial, de barreiras feitas com tábuas de madeira ou 

materiais análogos.  Tais barreiras, de instalação simples e não necessitando de mão-de-obra 

especializada, devem atingir um nível adequado no interior do solo (em média 0,5 m, mas 

dependentes da hidrologia local) e apresentar o seu topo abaixo da superfície (profundidade 

não superior a 5 cm). Devem ser estruturalmente suportadas com postes de madeira tratada 

de forma a melhor resistir à humidade, colocados na vertical com um espaçamento adequado 

à dimensão das tábuas/placas, no sentido de se criar uma “parede” invisível, que proporciona 

a acumulação sub-superficial de água e, em condições de encharcamento, permite a 

drenagem de excessos para jusante; 

 quando a permeabilidade do solo é excessiva (caso de solos com elevados teores de areia e 

inertes), os trabalhos atrás referidos poderão ser complementados com a instalação de infra-

estruturas cuja execução já dependerá provavelmente de assistência externa e que incluem a 

adoção de barreiras de impermeabilização mais eficazes, usando argila ou telas artificiais, 

igualmente instaladas na transversal à linha de escoamento e implicando geralmente a 

abertura prévia de vala de maior dimensão (ao longo do perfil de solo), seguida dos trabalhos 

de impermeabilização. Com o tempo e a deposição de sedimentos a colmatação do solo 

manterá geralmente a impermeabilização, mesmo que a base se rompa, embora 

pontualmente possam surgir problemas com a impermeabilização, nem sempre fáceis de 

resolver; 

 de forma complementar aos trabalhos referidos, e para fomentar a infiltração da água no 

solo, poderá preconizar-se a possibilidade de estimular/promover o encharcamento dos 

terrenos na envolvente da área a preservar, através de alterações ao coberto e/ou topografia 

existentes; 

 transversalmente à aplicação das medidas atrás descritas e dado o carácter sensível 

geralmente associado a estes habitats, as áreas a recuperar deverão ser objeto de medidas 
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de restrição total ou sazonal de acesso ao pastoreio, por período a definir, condicionados 

ao restabelecimento da sua regeneração natural. De salientar contudo que, na maioria dos 

casos, dado tratar-se de comunidades não permanentes, deverá desde logo atender-se à 

identificação de medidas de gestão para a pós-recuperação, que necessariamente envolvem 

uma gestão ativa no sentido de manter estes habitats em níveis evolutivos baixos, o que 

requer medidas de controlo e remoção regular da sua biomassa arbustiva. 

Muito embora este tipo de trabalhos não seja comum na área de intervenção da ITIZRNA, a sua 

execução em contexto nacional tem vindo a ser implementada, com fins demonstrativos, através de 

apoio do LIFE+. No território do Continente, é disso exemplo o projeto HIGRO (http://higro.org/), 

promovido pela QUERCUS, o qual tem por alvo o habitat 4220, existente na ITIZRNA. Nos Açores, 

destacam-se as intervenções sobre recuperação de turfeiras feitas no âmbito do projeto LAURISSILVA 

SUSTENTÁVEL (http://life-laurissilva.spea.pt/pt/), promovido pela SPEA.  

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá/deverá ser apoiada através da 

execução das seguintes práticas: 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

  

http://higro.org/
http://life-laurissilva.spea.pt/pt/
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BPE7 - Incentivo da sucessão ecológica para bosques 
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O conceito de sucessão ecológica tem em conta comunidades vegetais que, no mesmo local, se 

sucedem no tempo, resultado de fenómenos dinâmicos entre a vegetação e o meio e que constituem 

as diferentes etapas de sucessão ou substituição. 

O processo de sucessão ecológica inicia-se com a instalação das comunidades herbáceas e arbustivas 

seguidas do aparecimento do estrato arbóreo. Através da observação da comunidade vegetal presente 

e da sua dinâmica é possível estimar qual a vegetação potencial (máximo ecológico estável). 

O desenvolvimento da vegetação e a alteração do coberto vegetal no sentido de se atingir esse 

máximo de estabilidade poderão causar uma diminuição na diversidade da paisagem, com resultados 

diretos na biodiversidade (incluindo, sempre, o fato de algumas espécies serem beneficiadas e outras 

prejudicadas). 

Em espaços agroflorestais nos quais esteja em causa a presença de matos não permanentes (i.e. que 

sejam etapas de sucessão ecológica com possibilidade de evolução para outros níveis, sejam eles de 

caráter dominado por outros estratos arbustivos ou por estratos arbóreos), as opções de conservação 

poderão ditar a possibilidade/necessidade de promover essa evolução e sucessão. 

Existem, no nosso país, alguns tipos de habitats que podem ser geridos no sentido de, a médio-longo 

prazo, deixar de ser o habitat que atualmente são, para se constituírem como outro habitat arbustivo 

ou mesmo como um bosque. Tal é o caso, como já referido no corpo central do guião, de alguns sub-

tipos, com distribuição geográfica alargada e/ou estado de conservação menos preocupante, para os 

quais o PSRN equaciona a possibilidade de evolução para usos e habitats de carácter florestal, como 

algumas charnecas secas (4030pt3, 4030pt5) e alguns piornais (5330pt2). 

Tratando-se de matos não permanentes, sempre que aplicável e desejável o fomento desta transição, 

tal opção de gestão pode implicar: 

 reduzir a intervenção humana que estas comunidades normalmente requerem para se 

manter no estado em que se encontram, já que, naturalmente, tendem a evoluir para 

estádios mais elevados na cadeia de sucessão. Neste contexto, e contrariamente ao que seria 

necessário para conservar estes matos, haverá que eliminar o pastoreio (se existente) e, de 

uma forma geral, assegurar uma gestão não interventiva; 

 minimizar a ocorrência e risco de fatores externos que condicionam regularmente essa 

evolução (em particular o fogo, que normalmente constitui o principal agente que contraria a 

evolução quando associado ao pastoreio); 

 potenciar a presença e crescimento das espécies caraterísticas das comunidades a fomentar. 

No caso de habitats do tipo bosque, em que as espécies arbóreas sejam as dominantes, isso 

inclui, contrariamente às medidas atrás referidas que são de natureza não interventiva ou 

preventiva, uma gestão ativa no sentido de potenciar o seu rápido crescimento e 

desenvolvimento, preferencialmente através do favorecimento da regeneração natural. 

A sucessão dos núcleos de vegetação tendo por base o aproveitamento da regeneração natural deve 

ser promovida a partir de uma observação cuidada das comunidades vegetais existentes. Este é um 

método de baixo custo e elevada taxa de sucesso, que origina povoamentos mais bem adaptados às 

condições locais e portanto com maiores hipóteses de sucesso, o que se afigura particularmente 

relevante sempre que estejam em causa objetivos de transição para povoamentos florestais. Permite 

a redução da fragmentação dos habitats, aumentando a sua conectividade e a assegurando a 

manutenção da diversidade genética.  

Trata-se de uma prática que favorece a acumulação de combustível, pelo que deve ser acompanhada 

de práticas associadas à promoção da defesa contra incêndios e, de uma forma geral, da promoção de 
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uma paisagem em mosaico, integrando diferentes tipos de habitats, em diferentes estágios de 

desenvolvimento. 

Problemática Associada 

 redução da área de distribuição de algumas comunidades de matos não permanentes; 

 fomento da vertente florestal da exploração; 

 mitigação/adaptação às alterações climáticas. 

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são apenas necessários trabalhadores não especializados e meios 

auxiliares. As intervenções a promover no sentido de incentivar a sucessão ecológica para bosque 

devem incluir: 

 identificação regular (anual) da regeneração natural associada às comunidades de estados de 

sucessão mais evoluídos e portanto mais próximos do bosque (no caso, e dependendo da 

comunidade/mato de origem, incidindo sobretudo sobre a regeneração de sobreiros, 

azinheiras ou carvalhos); 

 corte e remoção mecânica de vegetação arbustiva na envolvente da regeneração (círculo de 1 

metro em torno do espécime a proteger), destinados a minimizar a competição e maiores 

níveis de desenvolvimento. Quando necessário, esta medida pode ser complementada com o 

corte e remoção mecânica destinados a passagem entre espaços de intervenção, formando 

uma “rede” de trilhos de circulação pedonal com os quais se possa assegurar a manutenção 

regular em torno dos espécimes cujo desenvolvimento/crescimento se pretende assegurar; 

 sempre que aplicável face ao nível de desenvolvimento, execução de podas de crescimento e 

formação, no sentido de fomentar o desenvolvimento dos melhores exemplares; 

 identificação e controlo/erradicação de espécies exóticas e invasoras que possam estar a 

desenvolver-se nestes habitats; 

 eliminação do pastoreio, se previamente existente; 

 quando aplicável (i.e. quando os níveis de regeneração natural sejam reduzidos, originando 

uma baixa densidade de arvoredo e por isso limitantes de uma mais rápida evolução do 

copado), os trabalhos atrás indicados poderão ainda ser complementados com  ações de 

sementeira/plantação, destinados a assegurar uma maior densidade de árvores. Tal opção 

deve sempre ser assegurada com base em semente recolhida e propagada localmente, no 

sentido de se assegurarem melhores resultados. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá ser suportada através da execução 

das seguintes práticas: 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG9 - Utilização de Protetores Individuais 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 
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BPG1 - Utilização de cartografia pré-existente 

 

 

 

 

 

  



 

 

71   

 

 

Sem prejuízo de outros problemas que se colocam aos produtores em matéria de acesso a informação 

sobre os matos e outros valores naturais existentes nas suas explorações, a obtenção de informação 

cartográfica sobre a distribuição dos mesmos é um dos “quebra-cabeças” da elaboração dos planos de 

intervenção. Para minimizar esse problema, o recurso à utilização das fichas de matos que constam 

deste guião pode constituir um primeiro passo. 

Contudo, a pré-existência de um conjunto de projetos de investigação, de conservação e de 

desenvolvimento e inovação rural apoiados por diversos instrumentos comunitários foi geradora, nos 

últimos anos, de um conjunto de informação técnico-científica e cartográfica que se pode revelar de 

extrema utilidade, e cujo uso constitui uma boa prática.  

Complementando a informação produzida no âmbito do Plano Sectorial da Rede Natura 2000, e 

geralmente com um maior nível de detalhe e escala que se aproxima mais das necessidades de 

intervenção, a cartografia e informação técnica produzida no âmbito desses trabalhos constitui um 

auxílio importante aos produtores interessados em promover a conservação dos valores naturais 

existentes nas suas explorações. 

Mesmo que não atualizada, a informação produzida e recolhida nesses projetos constitui uma boa 

base de trabalho, evitando a necessidade de trabalhos exaustivos de inventariação biológica e os 

respetivos custos. 

Por estes motivos, considera-se particularmente útil que qualquer produtor interessado em beneficiar 

das medidas agro e silvo ambientais disponíveis consulte previamente a informação existente, o que 

lhe permitirá contactar com os valores naturais previamente identificados na sua exploração e assim 

definir metas e objetivos mais claros de intervenção.  

Para o efeito, e sem prejuízo de a própria ELA estar a promover a síntese da informação existente, 

poderão ser contactadas, entre outras, as entidades e equipas que se procurou sistematizar na lista de 

contactos do Guião.  

Numa perspetiva de otimizar esses contactos e reuniões, é igualmente boa prática que o produtor seja 

sempre que possível acompanhado do técnico responsável pela gestão do parcelário da sua 

exploração (que na maioria dos casos estará mais habilitado a proceder ao posterior cruzamento da 

informação cartográfica digital existente com as parcelas da exploração). 

Por último, não deixará de ser útil a consulta de outras fontes de informação existentes na internet, 

seja através de pesquisas simples nas quais se usem os nomes científicos dos valores naturais em 

causa e/ou o território em que se situa a exploração.  

Para além desse tipo de pesquisas, das quais resultarão provavelmente a identificação de relatórios, 

artigos técnicos e/ou cartografia com alguma atualidade, recomenda-se ainda a consulta de um 

conjunto de bases de dados públicas, baseadas em registos credíveis, igualmente acessíveis através da 

internet. Muito embora a escala associada aos respetivos dados nem sempre seja a mais adequada à 

gestão, ela pode constituir uma primeira abordagem no sentido de confirmar a possibilidade de 

existência de valores naturais de relevo. De entre as várias bases de dados disponíveis, destacam-se 

pela sua utilidade: 

 o site FLORA-ON (http://www.flora-on.pt/), com registos de presença e fotografias de um 

conjunto substancial de espécies de flora, gerido/mantido pela Sociedade Portuguesa de 

Botânica; 

 o site Biodiversity for All (http://www.biodiversity4all.org/), que contempla registos de 

observações de fauna e flora realizadas por voluntários e equipas científicas ao longo do 

território nacional; 
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 o site Naturdata (http://naturdata.com/), que prossegue objetivos análogos ao anterior, 

incluindo a recolha, processamento e partilha de informação sobre a biodiversidade nacional; 

 o site do SIPNAT - Sistema de Informação do Património Natural 

(http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/sipnat), gerido pelo ICNF, que disponibiliza 

informação sobre espécies da fauna de vertebrados e áreas englobadas na Rede Natura 2000. 

A adoção e reconhecimento de informação existente e sua utilização no âmbito dos trabalhos a 

desenvolver, certamente se revelará benéfica e custo-eficaz, podendo na maioria dos casos satisfazer 

as necessidades associadas ao desenvolvimento dos planos de intervenção.  

Em casos específicos, o produtor deverá obter auxílio especializado de equipas técnico-científicas 

como por exemplo as já referidas, com as quais poderá assegurar inventários na área da exploração 

e/ou a confirmação de dúvidas que subsistam acerca de valores naturais em presença. 

Problemática Associada 

 identificação dos tipos de matos e demais valores naturais existentes; 

 definição de objetivos e medidas de gestão; 

 definição dos Planos de Intervenção. 

Indicações Técnicas 

De uma forma geral, a adequada execução da boa prática inclui um conjunto de orientações que se 

relacionam com a pesquisa na internet e a preparação das reuniões e contactos com as equipas 

detentoras da informação e cartografia pré-existente, incluindo: 

 consulta/pesquisa, na internet, de estudos, projetos e cartografia que tenham tido por alvo o 

território onde a exploração se localiza e/ou espécies de fauna e flora que, de acordo com as 

fichas de matos disponibilizadas neste Guião, possivelmente existam no território; 

 identificação, sobre a cartografia 1:25.000 do IGEOE e/ou sobre ortofotomapas, dos limites 

das parcelas da exploração; 

 apresentação, ainda que em formato de trabalho, das principais linhas de orientação, 

medidas a que se pretendam candidatura e trabalhos que se perspetiva executar, tendo por 

base a estrutura do plano de intervenção disponível no sítio internet do PRODER; 

 discussão, com as equipas da ELA e do ICNF, da pertinência das linhas de orientação previstas 

e suas eventuais necessidades de ajuste/adaptação, previamente à submissão dos pedidos 

de apoio. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista cuja execução poderá apoiar a execução de qualquer das 

restantes identificadas no Guião. 
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BPG2 - Promoção de mosaico 

 

 Mosaico de matos, áreas florestais, prados e galerias ripícolas, Barrancos. 
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Em sistemas agro-silvo-pastoris como os da ITIZRNA, a elevada diversidade de valores naturais está 

geralmente associada à existência de um mosaico de paisagem incluindo espaços agrícolas, florestais, 

incultos, matos e áreas de pastoreio, interligados através de linhas de água e/ou limites de parcelas e 

cuja conservação é fundamental para muitas das espécies e comunidades existentes. Sem prejuízo de 

cada espécie possuir requisitos concretos ao nível dos habitats de que depende e de elementos que 

assegurem a conectividade entre eles – os chamados corredores ecológicos, geralmente associados a 

linhas de água e sebes –, a conservação da biodiversidade nos territórios da ITIZRNA passa pela 

conservação de um mosaico diverso de paisagem, no qual coexistam parcelas com vegetação lenhosa 

que alternam com comunidades de matos, herbáceas e/ou espaços agrícolas. 

Os matos são portanto elementos indissociáveis deste mosaico. Globalmente, identificam-se contudo 

duas perspetivas complementares no que diz respeito à sua gestão, em função da área que ocupam na 

exploração: 

 quando a área de matos é reduzida face a outros usos - o que geralmente sucede em 

territórios mais produtivos associados a usos agrícolas e/ou pecuários - as comunidades de 

matos podem/devem ser geridas enquanto elementos de apoio ao refúgio e à deslocação da 

fauna, envolvendo a existência, dispersa, de parcelas de menor dimensão, unidas através de 

elementos mais ou menos lineares, ao longo de linhas de água e/ou limites de parcela, que se 

constituam como corredores ecológicos de apoio à deslocação; 

 quando, pelo contrário, a matriz do território apresenta uma elevada presença de matos - 

seja enquanto comunidades individualizadas ou enquanto elementos de espaços florestais - 

as comunidades existentes podem/devem ser geridas de forma a assegurar a presença, nessa 

matriz, de áreas abertas e livres de matos, que se constituem geralmente como espaços de 

apoio à alimentação da fauna silvestre. Também, no sentido de fomentar uma maior 

conetividade e simultaneamente reduzir os riscos de incêndio, as comunidades de matos 

devem então obedecer a uma gestão rotativa de redução da biomassa (desmatação), sempre 

que possível visando a criação/manutenção de um mosaico de paisagem, com maior 

diversidade de elementos. 

De uma forma geral, gestão do mosaico inclui um conjunto de intervenções que passam pela 

implantação/manutenção de áreas de matos, no primeiro caso, e pela execução/promoção de 

desmatações ou conversão de usos, no segundo. As práticas específicas de execução são abordadas 

noutras fichas deste Guião, destacando-se aqui, enquanto orientações genéricas, os principais 

conceitos e soluções que podem estar associados a cada um dos casos. 

No que respeita à implantação/manutenção de áreas de matos, identificam-se como boas práticas 

relevantes: 

 implantação/promoção de sebes arbustivas e comunidades arbustivas de espinhosas, que 

não só desempenham uma função essencial à oferta de refúgio para a fauna e flora, como 

podem, a médio/longo prazo, representar as funções de uma vedação permanente, numa 

alternativa geralmente custo-eficaz à instalação e manutenção de sebes artificiais. O valor de 

produção de alimento, de corredor ecológico e de proteção/refúgio para a fauna silvestre que 

estas sebes e comunidades apresentam é geralmente elevado. Surgindo naturalmente em 

zonas de solos mais húmidos e profundos – na sua maioria ao longo de linhas de água, 

mesmo que temporárias - foram progressivamente eliminadas e substituídas por herbáceas 

que constituem a sua etapa de substituição natural. Nas zonas que atualmente se encontram 

desprovidas destas comunidades a sua recuperação é possível se o espaço for vedado ao 

gado e à fauna, tornando assim possível a sua regeneração natural. O processo pode contudo 
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ser acelerado – ou alargado a outros espaços lineares como as sebes de delimitação de 

parcelas - através de uma gestão mais ativa, que inclua a plantação ou sementeira, que será 

bem-sucedida e eficaz sempre que se recorra a espécies arbustivas características das 

comunidades de matos anteriormente existentes; 

 criação de corredores sobre-elevados nas orlas de campos de cultivo (conhecidos como 

“cabalones” no território espanhol), que consistem na criação de amontoados de terra nas 

margens dos campos de cultivo funcionando como locais privilegiados para abrigo e 

reprodução da fauna silvestre. Estes espaços não devem ser semeados nem neles ser 

aplicados fitossanitários uma vez que depois da vegetação espontânea romper a fauna 

silvestre rapidamente se instala. Em Espanha, um dos resultados verificados com a sua 

criação foi o fomento de várias espécies de invertebrados que naturalmente se encarregaram 

de controlar algumas pragas. Quando analisados os resultados, embora o produtor tenha 

perdido alguma área de cultivo, as suas produções por hectare melhoram substancialmente, 

naquele que é um resultado positivo tanto em termos da biodiversidade como das funções 

produtivas da exploração; 

 proteção pontual de alguns matagais, especialmente aqueles que, pelas suas características, 

apresentam maior apetência para consumo pelo gado (que procura alimentar-se de forragens 

lenhosas mais agradáveis ao paladar, geralmente dependentes da presença de água e 

coincidentes com orlas de bosques ou vegetação ribeirinha como os freixos, silvas, …). Ainda 

que o pastoreio moderado favoreça geralmente a biodiversidade, encabeçamentos mais 

elevados podem ser nocivos, a médio/longo prazo, para a conservação de muitos arbustos 

que integram estes matagais ribeirinhos e de orla. Se o pastoreio excessivo afeta 

negativamente estas comunidades, deve então ser limitado no espaço e no tempo, de forma 

a preservar as espécies vegetais que as integram, conduzindo à sua regeneração (que, devido 

a uma presença mais ou menos permanente de água, é geralmente muito eficaz). Neste 

contexto, a boa prática associada a esta problemática consiste na instalação de 

proteções/vedações permanentes que não permitam ao gado aceder à parte verde das 

espécies vegetais que compõem os matagais, com o objetivo principal de proteger a 

vegetação arbustiva e permitir a sua regeneração e expansão. 

No que diz respeito a áreas nas quais os matos são a matriz dominante, as boas práticas podem incluir: 

 desmatação seletiva de parcelas de matos de níveis evolutivos baixos, procurando 

promover comunidades de níveis evolutivos altos em detrimento da presença/distribuição de 

matos de níveis evolutivos baixos. Os matos de níveis evolutivos altos incluem normalmente 

plantas com um paladar de alta qualidade para os herbívoros e uma boa capacidade de 

reprodução (p.e. o medronho, a urze-branca, o folhado ou o lentisco), que regeneram por 

toiça. Também os matos de silvas e giestais, entre outros, apresentam estas características. 

Contrariamente, os matos de níveis evolutivos baixos, que incluem sobretudo arbustos 

colonizadores cuja regeneração se faz por semente - como as estevas e urzes - ocupam 

terrenos de solos pobres, invadindo facilmente terrenos agrícolas abandonados e formando 

grandes extensões homogéneas, onde o alimento para herbívoros é muito escasso. O paladar 

de baixa qualidade destas espécies faz com que o gado não se interesse por elas. A 

recuperação de uma estrutura de habitat em mosaico que abrigue e alimente as espécies 

mediterrâneas passa assim pela eliminação dos matos colonizadores, o que deve ser feito 

sempre que este cobre grandes superfícies. A criação de um mosaico de pequenas 

dimensões, com matos onde se intercalam pequenas parcelas de sementeira ou prados 

permanentes constitui por isso uma prática de aplicação recomendada a essas situações. Esta 

boa prática consiste na eliminação/desmatação seletiva de espécies da vegetação arbustiva e 
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subarbustiva, dirigida a espécies menos interessantes do ponto de vista forrageiro (ou 

características de níveis evolutivos baixos da sucessão ecológica), como é o caso das estevas e 

urzes, ao mesmo tempo que se procura manter ou fomentar a presença de espécies com 

maior interesse (correspondentes a níveis evolutivos altos da sucessão ecológica), como o 

medronho, o lentisco, a urze-molar, o folhado, a murta, o carrasco, a giesta, o piorno ou o 

zimbro. Deve dirigir-se a pequenas parcelas, sempre que possível com formas irregulares, e 

assegurar ainda a manutenção das leguminosas existentes que, com o seu húmus e 

capacidade de fixação de azoto, melhoram os prados; 

 desmatação por faixas ou manchas, com qual se procura aumentar a diversidade estrutural 

dos matos e consecutivamente a diversidade florística e faunística, proporcionando mais 

alimento herbáceo de qualidade para o gado e fauna silvestre e criando descontinuidades no 

material combustível, que reduzem o risco de incêndio. É uma prática cuja necessidade deve 

ser bem avaliada e que deve restringir-se a matos que cubram áreas extensas de território e 

originem a falta de herbáceas para alimentação ou riscos elevados de incêndio. Consiste na 

eliminação total da vegetação arbustiva e subarbustiva em pequenas parcelas de 0,5 a 5 ha, 

com formas irregulares e sempre que possível no sentido das curvas de nível. Como 

consequência indireta da sua aplicação resulta geralmente o aumento da população de 

espécies de caça menor como o coelho-bravo e a lebre, o qual pode quase ser eliminado 

sempre que as clareiras desmatadas apresentam áreas de dimensão maior. Nessas situações, 

o aumento de população derivado da maior disponibilidade de alimento herbáceo 

proporcionado pelas clareiras é contrabalançado por uma maior maior mortalidade, devida à 

mais fácil exposição a predadores. É geralmente uma operação cara, com um impacto 

ecológico considerável, que é necessário repetir com alguma frequência e que muitas vezes 

não é justificável. Não se justifica relativamente ao pastoreio porque se o mato invade 

fortemente uma pastagem é porque não existe carga de gado que necessite desse espaço. 

Também em superfícies extensas de montado de sobro, a desmatação por faixas ou manchas 

demonstrou produzir efeitos negativos na regeneração do arvoredo que, desta forma fica 

desprotegido frente ao gado ou à fauna silvestre, tornando-se mais apetecível que o mato. 

Este tipo de desmatação conduz ainda à redução da qualidade do arvoredo que permanece 

nas faixas ou manchas, que geralmente perde o vigor, apresentando uma folhagem escassa e 

com pontas secas. 

 desmatação de trilhos e sob copado para apoio ao descortiçamento, apenas aplicável a 

comunidades de matos que, no seu interior, apresentem sobreiros com porte arbóreo. 

Consiste essencialmente na promoção de desmatações mais ou menos pontuais (geralmente 

coincidentes com o período de descortiçamento), que se realizam de forma manual e afetam 

a parte de baixo da copa, em redor do tronco dos sobreiros e nos trajetos a utilizar entre os 

sobreiros. Esta boa prática é utilizada de forma a tornar possível a extração da cortiça quando 

a vegetação lenhosa, arbustiva e subarbustiva está muito densa. Os espaços limpos da 

vegetação arbustiva podem ainda ser utilizados para circulação do gado, da fauna silvestre e, 

numa perspetiva de diversificação da atividade económica, como apoio a atividades de 

turismo e/ou de recolha de produtos silvestres; 

 criação de prados de sequeiro que complementem as pastagens naturais mediterrâneas de 

herbáceas (as quais incluem flora espontânea e semeada e se caracterizam por elevada 

resistência estival,  baixa produção durante o inverno e uma oferta sazonal de alimento). A 

boa prática associada a esta problemática consiste na plantação de prados permanentes de 

sequeiro como complemento à oferta dos prados naturais, geralmente escassos. Com essa 

plantação compensa-se a escassez de proteína que caracteriza a produção vegetal dos solos 

ácidos mediterrâneos e maximiza-se a utilização de áreas menos produtivas, ao mesmo 
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tempo que se promove um mosaico favorável à conservação da biodiversidade. Esta boa 

prática, que constitui também uma alternativa custo-eficaz ao cultivo cerealífero de sequeiro, 

reduz nesse caso a lavoura ao mínimo, evitando a degradação (muito dificilmente reversível) 

do solo e a erosão. O trevo-subterrâneo é a espécie de eleição para instalação de prados 

permanentes de sequeiro, existindo no mercado variedades e subespécies melhor adaptadas 

a cada tipo de solo. O trevo-da-pérsia, leguminosa anual, adapta-se bem a uma grande 

variedade de solos, possui elevada tolerância ao encharcamento e boa capacidade de 

regeneração após o pastoreio ou corte, sendo muito utilizado juntamente com o trevo-

subterrâneo, por prolongar a produção da primavera (após a senescência do trevo-

subterrâneo). Também a serradela é uma das leguminosas anuais utilizadas para estes fins, 

contribuindo para a melhoria das caraterísticas biológicas, químicas e físicas do solo. A 

biserrula pode também ser utilizada, juntamente com o trevo-subterrâneo e a serradela em 

solos ácidos, ou com a luzerna em solos neutros ou alcalinos. 

Problemática Associada 

 conservação de uma maior diversidade biológica; 

 promoção/manutenção de mosaicos agro-silvo-pastoris; 

 redução do risco de incêndio; 

 promoção da evolução para bosques. 

Indicações Técnicas 

Sebes arbustivas e comunidades arbustivas de espinhosas 

 A boa prática consiste, na sua versão mais simples e de execução prolongada no tempo, na 

instalação de vedações permanentes ao longo dos limites das parcelas agrícolas da 

exploração e dos cursos de água permanentes e temporários, deixando no seu interior uma 

largura mínima de terreno de 5 metros. Neste caso, a evolução da vegetação existente será 

mais lenta pelo que o apoio às funções produtivas – vegetação arbustiva enquanto “vedação” 

– poderá requerer, tal como em qualquer vedação, operações de manutenção mais 

frequentes; 

 Caso se pretendam obter resultados mais rápidos – com isso minimizando custos de 

manutenção de vedações e a sua substituição, a médio prazo, pela própria comunidade 

arbustiva, para exercício de funções produtivas – a boa prática implica a não só a 

proteção/vedação mas a plantação, seja para reforço de comunidades existentes ou para 

instalação de novas comunidades. Neste contexto, caso o número de cabeças de gado seja 

considerável as áreas plantadas devem ser protegidas com uma vedação elétrica ou, em 

alternativa, com recurso ao uso de protetores individuais. As espécies arbustivas a plantar 

devem apresentar distribuição regular no território da exploração e preferencialmente ser 

dominantes ou características das comunidades de matos existentes, devendo para o efeito 

ter-se em atenção a informação das fichas de matos que constam do Guião. Os meios 

necessários à execução consistem nos normalmente associados à instalação de povoamentos 

florestais, envolvendo neste caso a prévia realização de covas com 30x30x30cm, plantação 

preferencial com espécies arbustivas espinhosas (mas assegurando também pelo menos 10% 

de espécies arbóreas) e posterior instalação de protetor individual ou vedação elétrica, que 

deverá manter-se operacional enquanto o gado possa constituir uma ameaça ao 

desenvolvimento da sebe. Devem atingir-se, no mínimo, uma densidade média de 900 

plantas por hectare de sebe a instalar. Após instalação, a vegetação não deve ser objeto de 

cortes, desmatação ou outros tratamentos, podendo contudo promover-se podas de 

crescimento para facilitar o seu desenvolvimento; 
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 Com algumas exceções (casos de comunidades que estejam em mau estado de conservação 

e/ou requeiram aumento da área de distribuição), o recurso a plantações não deve ser 

promovido em comunidades já instaladas de matos protegidos pela Diretiva Habitas. Se o 

objetivo for potenciar e promover sebes existentes, deve-se proteger a zona do gado e 

garantir apenas plantações pontuais em áreas menos densas. 

Corredores sobre-elevados 

 Estes corredores baseiam-se num amontoado de terra na extremidade das parcelas. Não 

devem ser instalados em zonas onde existam refúgios de coelhos-bravos; 

 Podem ser instalados com recurso a trator agrícola, equipado por exemplo com arado de 

aivecas; 

 Devem instalar-se quando o solo esteja húmido mas não alagado, no sentido da lavoura e das 

curvas de nível, tendo pelo menos 120 cm de base e 50 cm de altura, procurando que o 

terreno fique solto, o menos compactado possível; 

 Quando se prevejam corredores duplos, deve respeitar-se um espaço/intervalo de pelo 

menos 10 cm entre corredores; 

 Uma vez executados não devem lavrar-se. A aplicação de fitofármacos deverá respeitar uma 

distância de segurança de 10 metros à orla do corredor.  

Proteção pontual de alguns matagais 

 Os meios necessários à execução consistem nos normalmente associados à instalação de 

vedações permanentes.  

 Devem empregar-se vedações que permitam o desenvolvimento das plantas e sua formação, 

mantendo no mínimo 50 cm de distância entre a vedação e as plantas. Caso a área seja 

frequentada por javalis poderá recorrer-se a malha de ferro soldada.  

 Independentemente do tipo de vedação, deverá garantir-se a colocação adequada das 

malhas de forma a permitir a livre circulação da fauna de menores dimensões. 

Desmatação seletiva  

 Esta boa prática é adequada para matos que se encontram em fase de transição entre etapas 

pouco evolutivas da sucessão ecológica, dominados por estevas, urzes, alecrim ou tomilho e, 

uma fase mais evoluída onde dominam espécies maiores e com aptidão reprodutiva. Só se 

aconselha em matos onde existam plantas correspondentes à etapa mais evoluída da 

sucessão ecológica, de forma a garantir a proteção do solo durante os primeiros os anos após 

a desmatação bem como a viabilidade económica dos trabalhos. Deve ser promovida de 

forma integrada com outras atuações (p.e. instalação de prados ou culturas agrícolas) para 

que todas sejam mais efetivas e se minimize a possibilidade de as espécies colonizadoras 

voltarem a estabelecer-se; 

 Deve ser efetuada manualmente ou com roça-matos de discos/corrente ou martelo; 

 Não é recomendável em zonas de pendentes acentuadas nem em matos cujas dimensões dos 

arbustos a preservar não sejam capazes de suportar a pressão da presença do gado e da 

fauna selvagem (nestes casos é preferível não intervir e deixar os matos evoluir 

naturalmente). 

 Só deve ser promovida em pendentes inferiores a 15%, tendo por alvo um máximo de 10 ha 

de superfície contínua. Para desmatações com mais de 3 ha devem manter-se bosquetes de 

matos à razão de 500 m
2
/ha. A distância entre parcelas contínuas não deve ser inferior a 40 
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m, o perímetro deve ser o mais irregular possível e a relação perímetro/superfície não deve 

ser inferior a 0.05; 

 Deve assegurar-se uma faixa mínima de 25 m de proteção relativamente a barrancos, charcas 

e fundos de vales. 

 Não se deve desmatar sob a projeção vertical das copas das árvores, devendo também 

respeitar-se os matos evoluídos e a regeneração de árvores (estabelecendo neste caso uma 

franja de 1m de raio de proteção que deve permanecer coberta de mato); 

 Não deve ser executada em áreas com boas populações de coelho-bravo; 

 Em condições específicas (incluindo pelo menos baixas temperaturas, solo húmido, vento a 

favor, entre outras), a desmatação seletiva pode ser desempenhada com recurso a fogo 

controlado, de intensidade moderada, que não afete seriamente os horizontes superiores do 

solo e que passe rapidamente. Esta solução elimina a parte aérea da vegetação mais evoluída, 

não a matando. As plantas com uma maior capacidade regenerativa renascem competindo 

com vantagem com as plantas que germinam por semente. Deste fogo controlado resulta 

uma comunidade arbustiva mais evoluída do que a que existia antes. 

Desmatação por faixas ou manchas 

 A desmatação por faixas ou manchas pode fazer-se com corta-mato de correntes ou de 

martelos, geralmente acoplados a pequenos tratores de lagartas. Os corta-matos de 

correntes realizam um trabalho menos preciso sendo indicada a sua utilização para a maior 

parte das situações. O corta-mato de martelos trituram os restos lenhosos, facilitando a sua 

decomposição física e posterior humificação, conduzindo ao rápido aparecimento de espécies 

herbáceas. Têm o inconveniente de não funcionarem em pleno quando os solos são 

pedregosos ou rugosos. Ambos os equipamentos eliminam apenas a parte aérea da 

vegetação, permitindo o seu rebrotar. Deste modo, se não se assegurar um pastoreio intenso, 

os resultados desaparecem em poucos anos, sendo necessário repetir o tratamento.  

 Convém realizar-se quando a capacidade de regeneração dos matos é mínima (i.e., depois da 

floração mas antes da maturação dos frutos).  

 Pode envolver também uma fertilização fosfórica, que favorecerá o estrato herbáceo em 

relação às plantas lenhosas, e conduzirá a melhores disponibilidades forrageiras para o gado 

ou para a fauna silvestre; 

 Em casos muito específicos que impliquem a necessidade de uso de grades de discos pesadas 

e a mobilização do solo, as desmatações devem sempre ser acompanhadas de sementeiras 

de herbáceas. O mais adequado seria nesse caso a sementeira de prados permanentes que, 

uma vez estabelecidos pudessem persistir durante bastante tempo graças ao pastoreio, 

convertendo-se em pastagens naturais. Contudo, o objetivo da sementeira pode restringir-se 

à oferta de grão ao gado e fauna silvestre, devendo nesse caso recorrer-se espécies agrícolas, 

que desaparecem um curto espaço de tempo (geralmente um ano). Uma das técnicas de 

sementeira consiste na distribuição da semente, antes ou durante a desmatação. Desta 

forma, os resíduos resultantes da desmatação atuam como adubo verde. Outra alternativa 

consiste na incorporação de um mecanismo de distribuição da semente atrás da grade de 

discos. O êxito destas sementeiras será sempre inferior ao das convencionais pelo que é 

conveniente aumentar ligeiramente as doses de semente normalmente recomendadas. 

Desmatação de trilhos e sob copado para apoio ao descortiçamento 

 Esta boa prática deve ser efetuada manualmente, com roça-matos de disco, no Outono ou 

Inverno que antecedem a extração da cortiça sempre que esta se realiza perto de locais de 
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nidificação de aves sensíveis à atividade humana como a águia imperial ibérica, o abutre 

negro ou a cegonha negra. Desta forma, reduzem-se as perturbações durante o sensível 

período inicial de desenvolvimento das crias; 

 Por oposição às desmatações por faixas ou manchas, mais onerosas e prejudiciais do ponto 

de vista da fauna, esta boa prática favorece a regeneração natural e crescimento das árvores 

(e eventual evolução para sobreirais, quando aplicável), assegurando maior proteção contra a 

erosão. Pode resultar num incremento da produção de cortiça. 

Criação de prados de sequeiro 

 A boa prática consiste na transformação de parcelas, geralmente de cereal de sequeiro de 

menor produtividade ou parcelas de pousio. Envolvem a lavoura e sementeira de misturas 

homogéneas adubadas e adequadas à zona a implantar, como as atrás referidas (trevo-

subterrâneo, trevo-da-pérsia, serradela, bizerrula e/ou luzerna). Depois da sementeira deve 

aplicar-se o rolo. Em zonas de geadas fortes pode utilizar-se uma cultura protetora de cereal 

que deve ser incorporada na mistura a semear; 

 A superfície do prado a instalar deverá ser reduzida (inferior a 10 ha). Regra geral, a superfície 

mínima numa mesma exploração deve ser superior a 1% da sua área; 

 Devem deixar-se manchas de matos entre várias árvores sempre que as superfícies a plantar 

forem superiores a 3 ha. Se não existirem matos, devem deixar-se zonas sem lavoura de 

forma a permitir que a vegetação arbustiva se possa desenvolver naturalmente. A superfície 

assim mantida com matos deve corresponder a mais de 5% da área destinada à instalação do 

prado; 

 É recomendável que o pH do solo se encontre entre 5 e 6.5, a instalação seja feita na 

proximidade de pontos de água, se use semente certificada, a quantidade de trevo 

subterrâneo a semear seja de 14 a 18 kg por ha e se usem no mínimo 3 variedades de trevo 

subterrâneo com ciclos de vida diferentes e pelo menos uma outra leguminosa pratense. Em 

zonas de fortes geadas, a instalação deve ser acompanhada com sementeira 50kg/ha de 

cereal protetor (centeio), cultivo que deve eliminar-se com a introdução de pastoreio ligeiro 

no Inverno; 

 Não deve lavrar-se por baixo da copa das árvores nem em zonas com declive maior que 12%; 

 Deve pastorear-se de forma muito intensa no 1º ano. Caso se verifique falta de pastoreio com 

o passar do tempo, deve aumentar-se o encabeçamento, mantendo um regime extensivo. 

Complementaridade 

Boas práticas associadas à manutenção/promoção de mosaico, como as atrás referidas podem, em 

especial, complementar ou beneficiar das seguintes práticas: 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPG9 - Utilização de Protetores Individuais 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

82   

 

Os incêndios são uma componente desde sempre presente nos ecossistemas mediterrânicos. Mesmo 

em condições de baixa intervenção humana, o fogo está presente. Pretender eliminar o fogo dos 

sistemas mediterrânicos é um objetivo condenado ao fracasso, em especial em ecossistemas com 

influência atlântica, como os que existem em Portugal. A razão para este facto está em condições 

climáticas que favorecem a acumulação de biomassa combustível, quer pela relativa amenidade do 

Inverno, quer pela relativa disponibilidade de água, que permite o desenvolvimento da vegetação, em 

especial das ervas e arbustos, ao longo de todo o ano, com produtividades assinaláveis. 

A promoção da defesa contra incêndios tem como objetivo gerir o fogo para que não existam perdas, 

quer económicas, quer ambientais, ou para que elas sejam reduzidas ao mínimo, quando considerado 

o conjunto de custos e benefícios inerentes. 

Para que essa gestão cumpra os objetivos pretendidos, de contenção dos efeitos negativos do fogo, é 

fundamental garantir uma gestão de combustíveis que impeça a sua acumulação excessiva e, mais 

importante, que impeça a sua continuidade, criando ou mantendo áreas sem acumulação que 

permitam a extinção natural ou o combate ativo ao fogo. 

A desmatação total, em áreas extensas, origina problemas importantes de conservação, pelo 

empobrecimento biológico que representa e pelos riscos de erosão que potencia. Origina também 

problemas económicos igualmente relevantes, dados os elevados custos que se associam à 

manutenção de áreas sem vegetação. 

Reconhecendo-se os problemas, quer ambientais, quer económicos, associados à promoção da defesa 

contra incêndios, as boas práticas nesta matéria passam pela integração das opções de gestão 

económica da exploração e das ações de gestão de combustíveis. 

Todas as ações que se relacionam com a defesa da floresta contra incêndios devem ser enquadradas 

nos instrumentos de gestão territorial com atribuições nesta matéria, sejam de âmbito nacional, 

regional ou municipal. De uma forma geral, os princípios e medidas adotar incluem: 

 na medida do possível, articular a gestão do pastoreio com a manutenção de áreas de baixa 

carga de combustíveis, incluindo a implementação de aceiros limpos ou com vegetação, 

faixas corta-fogo e áreas de corta-fogo, em função das necessidades de redução do risco de 

incêndio, disponibilidades forrageiras das comunidades de matos e efetivo ganadeiro 

existente; 

 adoção de ações de pastoreio dirigido para a manutenção de áreas de matos com baixa carga 

de combustível (por exemplo através do recurso a efetivo caprino); 

 adoção de ações de fogo controlado, associadas ao pastoreio, como forma de obter eficácia 

na redução de carga combustível dentro de custos compatíveis com a exploração; 

 corte mecânico dos matos associados à gestão do pastoreio para potenciar o seu efeito na 

redução de combustíveis; 

 atribuição de maior prioridade a medidas de trituração da biomassa resultante em 

detrimento da sua queima, sempre que necessário/possível. Quando esta solução se afigure 

inviável, deverão respeitar-se os procedimentos e práticas legalmente aplicáveis em matéria 

de queima de materiais; 

 adoção de procedimentos de primeira intervenção que reduzam a probabilidade dos fogos 

nascentes alastrarem para dimensões difíceis de controlar, incluindo, quando necessário e a 

distância a meios de combate coletivos o exijam, a aquisição de pequenos equipamentos de 

primeira intervenção, suscetíveis de utilização e acoplagem aos meios de transporte 

existentes na exploração como tratores e carrinhas; 
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 criação/manutenção de pontos de armazenamento/acesso a água, com funções 

complementares de outras necessárias à exploração (p.e. rega e/ou abeberamento de 

animais) e capacidade para eventuais necessidades de combate a incêndios. 

Problemática Associada 

 gestão do risco de incêndio associado às condições locais de clima e vegetação; 

 minimização dos efeitos negativos de grandes incêndios; 

 minimização dos impactos negativos associados a práticas de remoção total ou quase total de 

vegetação com objetivos de proteção contra os incêndios; 

 minimização dos custos de operações; 

 aumento da probabilidade de controlo dos fogos nascentes; 

 criação de sinergias com necessidades produtivas da exploração. 

Indicações Técnicas 

Para promoção de medidas preventivas da defesa contra incêndios, as técnicas aplicáveis à gestão da 

biomassa passam pelo uso das boas práticas específicas de gestão de matos abaixo identificadas e que 

são objeto de fichas específicas.  

Decorrendo da sua aplicação, combinada ou não - e eventualmente complementada com outras boas 

práticas generalistas – deverá assegurar-se, face às necessidades e especificidades da exploração, a 

criação de um conjunto de áreas de prevenção e apoio ao combate a incêndios que podem incluir 

aceiros ou faixas corta-fogo e áreas corta-fogo. Neste contexto, procura-se no âmbito desta ficha 

apresentar algumas indicações técnicas à definição e implementação dessas áreas, que abaixo se 

identificam.  

Quaisquer medidas de prevenção não invalidam contudo a utilidade de dispor de instrumentos 

eficazes de primeira intervenção nas propriedades, em especial pontos de 

armazenamento/disponibilização de água e, quando necessário, pequenos equipamentos de apoio ao 

combate, acopláveis aos equipamentos de transporte e/ou alfaias existentes. 

Aceiros ou Faixas Corta-Fogo 

 Os aceiros podem incluir faixas sem coberto arbóreo, onde se realizam periodicamente 

limpezas à vegetação espontânea (aceiros ou aceiros limpos), faixas onde a vegetação 

arbórea é mantida mas com menor densidade e é realizado o controlo do desenvolvimento 

do estrato arbustivo (aceiros com vegetação) ou ainda por faixas ocupadas por vegetação 

herbácea; 

 As dimensões dos aceiros devem ter em conta a morfologia do terreno e as características da 

vegetação; 

 A localização dos aceiros deve ser planeada tendo em conta os locais onde se situam os meios 

móveis e infraestruturas fixas de apoio ao combate, a forma de alterar o comportamento do 

fogo, a possibilidade de posicionamento dos meios móveis de combate, a possibilidade de 

aplicação de técnicas contra-fogo e eventuais objetivos de aplicação de fogo controlado para 

redução da biomassa. Devem localizar-se junto de estradas e caminhos (aproveitando a 

descontinuidade existente e protegendo zonas de maior risco de ignição devido à passagem 

de pessoas e veículos), em linhas de cumeada (zonas de enfraquecimento das linhas de fogo), 

na base de encostas e vales (onde a atividade humana é mais intensa tornando-as zonas de 

elevado risco de ignição) e junto de infraestruturas (protegendo-as dos incêndios e 

protegendo o espaço florestal do risco de ignição que possam representar). Especialmente 
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em áreas mais declivosas, deve procurar potenciar-se as características do terreno, 

aproveitando as barreiras e obstáculos naturais à progressão do fogo;  

 Os aceiros limpos ou de vegetação herbácea são adequados a zonas planas, com arvoredo e 

matos dispersos, devendo envolver faixas com largura variável, entre os 5 e os 20 m, 

dependendo da densidade do sob-coberto. Não devem implantar-se em terrenos acidentados 

e declivosos ou em locais onde a presença do vento seja forte; 

 A implantação de aceiros com vegetação deve sempre assegurar a descontinuidade 

horizontal e vertical da vegetação. A sua largura deve corresponder a pelo menos 2 a 8 vezes 

a altura dominante do povoamento confinante, devendo ser tanto maior quanto maior for o 

declive do terreno. Quando localizados ao longo das estradas ou caminhos, a maior largura da 

faixa deve corresponder à direção de onde sopram os ventos dominantes no Verão. Nas 

encostas, a maior largura da faixa deve localizar-se a jusante. 

Áreas corta-fogo  

 Menos conhecidas e utilizadas, as áreas corta-fogo constituem contudo a atuação mais 

adequada para a prevenção de incêndios. Diferem das faixas corta-fogo (aceiros) porque 

nelas não se elimina a vegetação por completo, mas apenas se assegura a redução da sua 

espessura/altura, através da diminuição da quantidade de vegetação arbustiva e 

subarbustiva. Estes espaços, de largura e comprimento variável, têm como função modificar o 

comportamento do incêndio, atrasando a sua velocidade e diminuindo a sua capacidade de 

expandir-se; 

 O comportamento dos fogos tem sido alvo de estudos detalhados e desenvolvimento de 

vários modelos, pelo que a identificação e localização de áreas corta-fogo pode definir-se de 

forma a otimizar a sua eficácia. Carece contudo, geralmente, de apoio externo especializado; 

 O pastoreio das áreas corta-fogo com gado rústico (caprino) serve para as manter com menos 

combustível e pode simultaneamente representar uma forma de assegurar a presença e 

conservação de raças autóctones, com reduzido número de efetivos mas ainda assim 

representando um papel produtivo relevante. A sua manutenção torna-se assim menos 

agressiva e dispendiosa do que a manutenção de aceiros, com benefícios ao nível do solo e da 

sua produtividade; 

 A dimensão e implantação de cada área corta-fogo deve ter em conta as características 

topográficas e de vegetação e ser objeto de projeto específico; 

 A desmatação deve sempre envolver a manutenção de pelo menos 10% da área coberta por 

arbustos, dispersos em manchas de pelo menos 50 m
2
. Não deve ser praticada quando o 

coberto de vegetação arbustiva seja inferior a 30% ou esteja disperso na área. Não devem 

deixar-se desprotegidos os pés de arbustos mais agradáveis ao paladar nem de árvores com 

diâmetro inferior a 15 cm. 

Complementaridade 

Boas práticas associadas à prevenção de incêndios, como as atrás referidas podem, em especial, 

complementar ou beneficiar das seguintes práticas: 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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BPG4 - Utilização de Cercados Eléctricos 

 

 

Cercado elétrico para proteção temporária de cultura para a fauna, Herdade da Coitadinha, Barrancos.  



 

 

86   

 

No decorrer das últimas décadas, as funções geralmente atribuídas à atividade de pastoreio foram 

objeto de amplas mudanças na maioria das explorações alentejanas. Os responsáveis pela gestão de 

gado passaram a desempenhar novas funções ligadas à gestão de apoios e subsídios, gestão sanitária, 

entre outros, à medida que o tempo disponível para o controlo dos animais em campo foi sendo 

necessariamente reduzido. Paralelamente, as políticas comunitárias e questões de sanidade induziram 

também mudanças estruturais no tipo de animais em pastoreio (com um acréscimo do gado bovino 

em detrimento de ovinos e porcos) e no principal destino das produções (com um maior ênfase na 

carne em verde em detrimento de alguns produtos de transformação agroalimentar tradicionais). 

Para facilitar a gestão do pastoreio e compensar a ausência de mão-de-obra destinada a assegurar 

exclusivamente essas funções, a instalação de cercas e vedações generalizou-se à maioria das 

explorações. Destinadas a compartimentar a unidades de produção em parcelas, com dimensão 

através da qual se procura otimizar as necessidades do efetivo existente (tanto em forragem como no 

acesso a água), as vedações fixas podem não ser a solução adequada em termos ambientais, mesmo 

quando o objetivo é a produção, sem prejuízo de se poderem minimizar os problemas por elas 

induzidos. 

Os elevados custos de instalação e a problemática geralmente associada à instalação deste tipo de 

contenção permanente enquanto forma de salvaguarda e proteção de pequenas parcelas onde 

existam núcleos de vegetação que exigem restrições sazonais de pastoreio justificam plenamente a 

adoção de soluções alternativas de instalação de cercados elétricos, como forma de assegurar os 

objetivos associados à conservação sazonal. De forma análoga, objetivos associados a que num curto 

espaço de tempo se pretendam assegurar cargas ganadeiras elevadas em determinadas parcelas, para 

reduzir a sua biomassa, são mais facilmente atingidos com a instalação deste tipo de soluções de 

contenção. 

Adicionalmente, este tipo de mecanismo é também recomendado para assegurar restrições de acesso 

a áreas mais vastas, onde se proceda à execução de ações de gestão, de cariz não produtivo ou 

produtivo, incluindo áreas objeto de plantações (p. e. no âmbito da promoção de corredores de 

matos) e/ou de sementeira (p. e. num contexto de diversificação e criação de mosaicos).  

De uma forma geral a aquisição e instalação de cercados elétricos constitui, portanto, uma boa prática 

que se pode associar a medidas nas quais esteja em causa a necessidade de assegurar a gestão 

temporal e/ou sazonal do pastoreio, podendo ser adaptada ao tipo de gado. É geralmente menos 

onerosa que a instalação de vedações permanentes, baseadas em malhas metálicas. Permite, além 

disso, uma maior mobilidade à fauna silvestre de médias dimensões (que por eles não é afetada), 

evitando problemas associados ao uso de arame farpado nas vedações permanentes (na avifauna e 

morcegos). 

Existem no mercado várias opções de cercados elétricos que permitem gerir com facilidade as várias 

espécies de ungulados, tanto silvestres como domésticos. Qualquer produtor, em contacto com 

possíveis fornecedores, poderá facilmente identificar as necessidades e soluções melhor aplicáveis ao 

seu caso e objetivos. 

Problemática Associada 

 restrição temporal de pastoreio em núcleos de vegetação a proteger; 

 intensificação do pastoreio para redução de biomassa; 

 melhor gestão espacial do pastoreio e presença/distribuição do gado nas diversas parcelas 

das explorações; 
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 compatibilização com acesso a pontos de água. 

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são necessários apenas trabalhadores não especializados, veículo 

e meios auxiliares. A equipa geralmente adotada envolve um capataz e um a dois trabalhadores, com 

veículo e meios auxiliares. 

A época adequada à execução está geralmente associada ao período do ano em que o terreno exige 

menos esforços para instalação dos postes de apoio, entre Outubro e Abril/Maio. Contudo, caso as 

cercas a instalar se situem em zonas críticas para a fauna, por exemplo áreas críticas de nidificação 

e/ou reprodução de aves, deverão adotar-se as restrições aplicáveis a essas zonas. 

De uma forma geral, a adequada execução da boa prática inclui um conjunto de orientações que se 

relacionam com: 

 recurso a traçados retilíneos, sempre que possível; 

 uso recomendado de postes de madeira com diâmetro superior a 5 cm (caso se pretenda 

assegurar utilização por 2 anos ou mais) ou de plástico (para prazos inferiores); 

 uso de distâncias entre postes inferiores ou iguais a 5 m e altura de postes inferior a 1,30 m; 

 uso de pelo dois ou três fios quando destinados a gestão de gado e de quatro ou cinco fios 

quando destinados a proteção de caça maior. Deverão estar eletrificados pelo menos o 

superior, o central e o inferior; 

 uso recomendado de uma cinta bem visível em torno dos fios, de forma a evidenciar a sua 

visibilidade e evitar a colisão de fauna silvestre protegida; 

 colocação do espigão de terra em terreno húmido, de forma a possibilitar a boa ação do 

cercado; 

 colocação do fio inferior a pelo menos 20 cm  da superfície do solo, para permitir a passagem 

de fauna de pequena e média dimensão; 

 adoção de mecanismos de revisão periódica e frequente, no sentido de aferir o seu adequado 

funcionamento. 

 A execução deste tipo de boa prática tem efeitos diretos e imediatos, conduzindo à restrição 

de pastoreio na área objeto de proteção com o cercado elétrico. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista, que é especialmente adequada a apoiar a execução das 

seguintes práticas específicas: 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 

 BPE7- Incentivo da sucessão ecológica para bosques 
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BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 
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No decorrer das últimas décadas, as funções geralmente atribuídas à atividade de pastoreio foram 

objeto de amplas mudanças na maioria das explorações alentejanas.  

Os responsáveis pela gestão do gado passaram a desempenhar novas funções ligadas à gestão de 

apoios e subsídios, gestão sanitária, entre outros, à medida que o tempo disponível para o controlo 

dos animais em campo foi sendo necessariamente reduzido. Paralelamente, as políticas comunitárias e 

questões de sanidade induziram também mudanças estruturais no tipo de animais em pastoreio (com 

um acréscimo do gado bovino em detrimento de ovinos e porcos) e no principal destino das 

produções (com um maior ênfase na carne em detrimento de alguns produtos de transformação 

agroalimentar tradicionais).  

Para facilitar a gestão do pastoreio e compensar a ausência de mão-de-obra destinada a assegurar 

exclusivamente essas funções, a instalação de cercas e vedações generalizou-se à maioria das 

explorações. Destinadas a compartimentar as unidades de produção em parcelas, estas podem 

apresentar alguns problemas em termos ambientais, apontando-se como boa prática o recurso a 

cercados elétricos sempre que estejam em causa objetivos sazonais e/ou temporários de restrição de 

acesso (ver ficha aplicável, disponível neste Guião). 

Contudo, não são esses objetivos que estão geralmente subjacentes à instalação da maioria das 

vedações permanentes; procura-se com elas estabelecer continuamente a contenção do efetivo e a 

sua rotação e maneio, na ausência ou com a menor intervenção/dedicação possível dos responsáveis 

pela exploração.  

Reconhecendo-se a inevitabilidade de recurso a vedações permanentes e conhecendo-se os 

problemas por elas gerados – especialmente o efeito-barreira e a mortalidade em espécies silvestres -, 

as boas práticas aplicáveis à sua instalação ou adaptação passam pela adoção de pormenores e 

soluções construtivas com os quais se procura minimizar os seus efeitos negativos e simultaneamente 

manter as funções primárias a que elas se destinam: a contenção do gado. Na generalidade, envolvem: 

 substituição de vedações baseadas em fiadas de arame farpado por vedações baseadas em 

redes/malhas de arame, adequadas ao efetivo ganadeiro e/ou populações cinegéticas 

existentes; 

 execução das vedações de redes/malhas de arame com inversão do sentido normalmente 

adotado, deixando próximo do solo a malha mais espaçada (que permitirá a passagem de um 

maior número de animais) e no topo a malha mais apertada; 

A adoção destas soluções-base pode ser potenciada com aspetos complementares relacionados com o 

aumento da distância da base da rede ao solo, aumento da frequência de colocação de passagens, a 

eliminação da fiada de arame farpado superior (especialmente em áreas com maior densidade de 

morcegos) entre outros aspetos detalhados nas indicações técnicas. 

Problemática Associada 

 contenção do gado e restrição de acesso a determinadas áreas; 

 minimização do efeito-barreira induzido pela vedação; 

 minimização da mortalidade induzida por colisão no arame farpado utilizado para afastar o 

gado. 
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Indicações Técnicas 

A época adequada à implementação está geralmente associada ao período do ano em que o terreno 

exige menos esforços para instalação dos postes de apoio, entre Outubro e Abril/Maio. Contudo, caso 

as vedações se situem em zonas críticas para a fauna, deverão adotar-se as restrições específicas 

aplicáveis a essas zonas. De uma forma geral, a adequada execução da boa prática inclui um conjunto 

de orientações que incluem: 

 no caso de trabalhos de adaptação, aplicar as novas soluções em simultâneo com a 

eliminação dos elementos negativos; 

 sempre que viável, recurso a traçados retilíneos, evitando ou circundando áreas 

sazonalmente inundadas e encharcadiças e seguindo longitudinalmente as margens de linhas 

e cursos de água (evitando o seu atravessamento transversal); 

 sempre que viável, incorporação da reabilitação de muros e construções pré-existentes nos 

traçados; 

 uso recomendado de postes de madeira com diâmetro superior a 8 cm; 

 distâncias entre postes inferiores ou iguais a 5 m; 

 recurso a postes com altura inferior a 2,00 m (para contenção de gado) e 2,50 m (para 

contenção de caça maior); 

 colocação da rede de forma invertida, com a malha mais apertada na parte superior e a mais 

alargada na zona mais próxima do solo, assegurando sempre que possível uma distância da 

base da rede à superfície do solo de pelo menos 15 cm (sobre esta solução ter em 

consideração o Normativo nº1 da ELA da ITIZRNA). 

 em áreas críticas para nidificação de aves, rapinas noturnas ou morcegos, promover a 

eliminação da fiada de arame farpado superior e sua substituição por sinalizadores visuais, 

espaçados a cada 3 metros. Em alternativa, poderá ser adotada a utilização de 

arbustos/trepadeiras espinhosos, de espécies comuns na área de intervenção (análogas às 

sebes vivas que se descrevem na ficha de boas práticas relacionada com a promoção de 

mosaico); 

 incorporação, a cada 200 metros lineares de vedação, de estruturas como as 

tradicionalmente destinadas a passagem humana (p.e. dois postes laterais em estaca 

integrando os limites da vedação, acompanhados de um poste móvel central, agarrado aos 

restantes por fiadas de arame); 

 adoção de mecanismos de revisão periódica e frequente, no sentido de aferir o seu adequado 

funcionamento. 

A execução deste tipo de boa prática tem efeitos diretos, conduzindo no médio prazo à minimização 

dos efeitos-barreira e diminuição da mortalidade associados às vedações permanentes. 

Complementaridade 

A boa prática, de caráter generalista, podem em especial auxiliar a implementação das seguintes 

práticas: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE2 - Gestão do pastoreio (tipo de gado, encabeçamentos) 

 BPE7- Incentivo da sucessão ecológica para bosques 
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BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de 
água 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serra de Monfurado 
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Nos sistemas mediterrânicos, caracterizados pelo facto da estação quente coincidir com a estação 

seca, a disponibilidade de água é fundamental 

Porque na natureza a água disponível não abunda, muitos dos valores de conservação mais 

ameaçados no mediterrâneo dependem estritamente da sua existência. Esta característica natural é 

muito acentuada pela necessidade de garantir a disponibilidade de água em períodos críticos da 

produção, pelo que a pressão produtiva sobre estas áreas é, de maneira geral, bastante elevada. 

Estas características, se dão origem a ameaças relevantes para a conservação da natureza, constituem 

também uma das oportunidades de conservação com maior retorno face ao investimento necessário 

para as concretizar. Na realidade os produtores procuram promover ativamente a existência de 

pontos de água, seja para a condução de água para as culturas ou para o abeberamento do gado. 

A maioria da fauna silvestre, protegida ou não, depende do acesso à água, havendo alguns grupos, 

como os anfíbios, cuja presença está estritamente dependente desse acesso. No caso especifico de 

explorações onde a componente cinegética assuma relevância enquanto fator produtivo, a 

disponibilidade de uma boa rede de pontos de água é essencial e não deve ser menosprezada, a par 

com a disponibilidade de alimento. 

Por último, a defesa da floresta contra incêndios conta-se também entre os beneficiários das ações 

que visam garantir o acesso a pontos de água. 

A construção de charcas é uma das boas práticas aplicáveis a esta problemática, desde que 

respeitados alguns princípios: 

 o declive final das margens deve ser suave ou muito suave (entre 5 e 10%), e se a topografia 

obrigar a alguns troços mais inclinados deve dificultar-se o acesso dos animais à água nesses 

troços, evitando que o pisoteio provoque a erosão da margem; 

 deve garantir-se uma profundidade mínima de um metro, que deverá aumentar para os 2,5 

metros se for uma charca de apoio ao combate aos incêndios. Quanto menor for a 

profundidade mais facilmente a água perde qualidade; 

 sem prejuízo da necessidade de alguma profundidade, um dos troços das margens deve 

deixar-se com água a pouca profundidade (30 a 40 cm), permitindo ou fomentando a 

colonização rápida por vegetação aquática, aumentando a produtividade primária na charca e 

permitindo que esta vegetação desempenhe o seu papel na manutenção da qualidade da 

água e absorção de nutrientes em excesso; 

 o acesso do gado da exploração ao ponto de água deve ser gerido em função das 

necessidades de proteção da margem contra a erosão, o que significa definir áreas de acesso 

e não acesso, áreas a plantar e áreas abertas e, no caso de cargas elevadas, a colocação de 

vedações permanentes que desempenhem o futuro papel da vegetação (ver ficha de boas 

práticas aplicável). 

Com as necessárias adaptações, os princípios atrás referidos devem também ser respeitados no que 

respeita à gestão do acesso a linhas de água, em especial na definição de áreas de acesso preferencial 

e áreas nas quais se condicione a presença, seja por via de vegetação existente e/ou a instalar ou pela 

instalação de vedações. 

Da aplicação das boas práticas atrás referidas poderá nem sempre resultar a satisfação das 

necessidades de disponibilidade de água no conjunto da área da exploração. Neste contexto, haverá 

que ter em conta que, idealmente os pontos de água para a fauna selvagem, em especial para a caça 

menor, não devem distar entre si mais de 300 a 500 m, contando para o efeito as charcas e cursos de 
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água mas não as albufeiras e charcas de maior dimensão destinadas ao combate aos fogos ou 

produção agrícola. 

Quando tal suceda e estejam em causa medidas de promoção das condições de habitat para o coelho-

bravo (bem como da fauna silvestre em geral), constitui igualmente boa prática a instalação de 

bebedouros para a fauna ou, quando viável, a adaptação de bebedouros de gado existentes (a este 

respeito, ver ficha relacionada com a recuperação de infraestruturas tradicionais).  

Relativamente aos primeiros, muitas são as soluções disponíveis, sejam elas equipamentos produzidos 

especificamente com esse fim ou a adaptados para satisfazer tais funções. Essencial para a sua eficácia 

é contudo que a sua manutenção garanta que a água vai sendo reposta ao longo do ano, o que é mais 

facilmente atingido quando se recorra a soluções de maior armazenamento. Igualmente importante é 

garantir que o acesso da fauna seja atingido, mantendo a funcionalidade dos respetivos dispositivos 

através de verificação periódica do seu funcionamento e da disponibilização de soluções de acesso 

que permitam a sua utilização pelas espécies a que se destinam. 

Problemática Associada 

 gestão do acesso pontos de água, responsável pela erosão das margens, introdução de 

nutrientes, e diminuição da qualidade da água disponível para abeberamento; 

 minimização da escassez de água em período estival; 

 potenciação de uma maior biodiversidade e serviços fornecidos pela exploração, através de 

melhores condições de alimento para a fauna silvestre (incluindo fauna cinegética); 

 aumento do habitat disponível para alguns grupos, nomeadamente anfíbios e insetos; 

 disponibilidade de meios para combate a incêndios. 

Indicações Técnicas 

Construção de charcas 

Para a construção de charcas destinadas a abeberamento são apenas necessários trabalhadores não 

especializados, veículo, meios auxiliares e, para as de maior dimensão, uma retroescavadora. A equipa 

envolve dois a três trabalhadores mas, dependendo da dimensão da charca, podem ser mais. A época 

adequada à execução está geralmente associada ao período do ano em que a terra não está 

excessivamente dura, embora possa ser executada em qualquer altura do ano, dependendo do 

substrato rochoso. 

De uma forma geral, a construção ou beneficiação de charcas deve obedecer a um conjunto de 

orientações que se relacionam com: 

 recurso a taludes pouco inclinados, aspeto essencial, quer do ponto de vista do acesso da 

fauna, quer mesmo da gestão da charca, evitando um assoreamento excessivo e precoce; 

 criação/manutenção, sempre que possível, de maciços de vegetação em alguns troços da 

margem, diversificando os nichos ecológicos e auxiliando a gestão de acessos de gado e fauna 

silvestre; 

 sem prejuízo de a profundidade da charca depender dos objetivos e volume de 

armazenamento para que é construída, há vantagem em manter alguma variabilidade na 

profundidade, garantindo em áreas significativas uma profundidade superior a um metro; 

 recurso à decapagem do solo antes da instalação da charca e seu armazenamento para 

cobertura de taludes no final da obra, com vantagens importantes na posterior manutenção 

da produtividade biológica e qualidade da água; 



 

 

94   

 

 quando a permeabilidade do solo é excessiva, podem adotar-se técnicas de 

impermeabilização artificial, usando argila ou telas. Com o tempo e a deposição de 

sedimentos a colmatação do solo manterá geralmente a impermeabilização, mesmo que a 

base se rompa, embora pontualmente possam surgir problemas, nem sempre fáceis de 

resolver. Estes problemas não são frequentes, podendo reduzir-se o risco com uma boa 

localização da charca. Em qualquer caso, os materiais de impermeabilização devem ser 

sempre cobertos com terra e as pontas devem ficar acima do nível de água. 

Instalação de bebedouros 

No que respeita à instalação de bebedouros, os principais aspetos a ter em conta relacionam-se com a 

prévia identificação dos locais para sua instalação (tendo em conta as distâncias mínimas atrás 

referidas) e seleção complementar dos equipamentos mais vantajosos em termos de 

capacidade/volume (atendendo ao conjunto de tarefas de maneio da exploração e às necessidades 

adicionais colocadas pela manutenção da sua operacionalidade). 

Para além de constituírem um complemento importante a objetivos produtivos, especialmente 

quando instalados em articulação com as necessidades de água do efetivo pecuário e sua rotação nas 

várias parcelas que integram a exploração, este tipo de equipamentos tem efeitos diretos e muito 

rápidos na densidade de presas, incluindo caça menor, e na valorização das propriedades. Pode e deve 

ser aplicado, numa perspetiva de apoio à manutenção de paisagens em mosaico, sendo especialmente 

útil quando estejam em causa grandes extensões de matos e se associem à criação/instalação de 

prados permanentes e/ou culturas para a fauna no interior dessas áreas. 

Complementaridade 

Esta boa prática, de caráter generalista, pode em especial auxiliar a implementação das seguintes 

práticas: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna 

 BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 
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BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna  

   

 

Culturas para a Fauna, Herdade da Coitadinha, Barrancos 

   

Culturas para a Fauna, Herdades da Regadia e Carrascal, Montemor-o-Novo 
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O coelho-bravo é uma espécie chave das cadeias tróficas na Península Ibérica. É uma presa de muitas 

espécies, constituindo uma grande parte da alimentação de alguns predadores de topo, incluindo 

grandes rapinas e o lince, este com forte dependência das populações de coelho-bravo. 

O facto de ser uma espécie muito gregária e com grandes densidades facilita a difusão de doenças que 

provocam mortalidades periódicas elevadas. Nos anos 50 do século XX a espécie foi afetada pela 

mixomatose, tendo desaparecido 90 a 95% da população europeia. Mais tarde, quando a iniciava a 

recuperação dos efeitos da mixomatose, a pneumonia hemorrágica viral provocou de novo elevadas 

mortalidades, parecendo hoje a espécie estar de novo ameaçada por novas epidemias. 

Estas diminuições bruscas da população de coelho-bravo tiveram efeitos muito pronunciados nos seus 

predadores, que experimentaram também diminuições muito importantes no número de indivíduos e 

das áreas de distribuição. A recuperação das populações de coelho-bravo assume assim um papel 

estratégico na conservação da natureza em Portugal. A par com a importância que a espécie 

representa, em termos cinegéticos. 

Tem havido esforços continuados para essa recuperação, incluindo algumas tentativas de 

repovoamentos. Embora estes possam pontualmente ter algum interesse, os riscos de reintrodução de 

doenças e o seu elevado custo, para benefícios de maneira geral pequenos e temporários, tem 

conduzido à adoção de medidas que pretendem sobretudo gerir o habitat e a disponibilidade 

alimentar do coelho, permitindo que as populações existentes, com maiores resistências, possam 

expandir-se por si, sem reintroduções. 

Como aspetos fundamentais para a melhoria das populações de coelho-bravo, as boas práticas devem 

ter em atenção a disponibilização de: 

 áreas de refúgio e reprodução, de maneira geral pequenas estruturas com pedras ou troncos 

ou outros materiais (marouços), sendo que nos solos mais arenosos a necessidade deste tipo 

de ações é bastante menor (ver ficha específica); 

 áreas de alimentação, geralmente em áreas abertas, com herbáceas, não muito longe de 

áreas de refúgio, podendo envolver a instalação de culturas para a fauna; 

 boa densidade de pontos de água, terceiro pilar da gestão que pode integrar a necessidade 

de instalação de bebedouros para períodos críticos (ver ficha específica). 

No que respeita à alimentação, as boas práticas correntes incluem tanto a disponibilização de espaços 

que podem igualmente ser utilizados para o gado – caso de parcelas de prados - como a instalação e 

manutenção de culturas para a fauna, enquanto medida executada com o objetivo específico de 

aumentar a capacidade de suporte do meio para as populações de espécies silvestres com particular 

valor económico ou de conservação, como é o caso do coelho-bravo, para as quais existem medidas 

específicas na ITIZRNA. 

Estas culturas são normalmente distribuídas em pequenas parcelas ou faixas estreitas ao longo das 

propriedades, acompanhando linhas de água e limites de parcelas, devendo ser estabelecidas na 

proximidade de áreas de matos ou onde existam abrigos. Podem também ser instaladas em clareiras, 

no interior de matos, em complemento de medidas de desmatação seletiva, por faixas ou manchas, 

associadas à promoção de mosaico (ver ficha específica). 

Destinadas a assegurar recursos alimentares, estas culturas atuam a dois níveis: 

 diretamente, através do fornecimento de alimento para o coelho-bravo e outros herbívoros 

(partes verdes, frutos, raízes, grãos e sementes) nas épocas mais críticas do ano, 

especialmente ao longo da Primavera e Verão; 
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 indiretamente, através de alimento proporcionado por plantas infestantes (leguminosas, 

gramíneas e compostas) e por populações de invertebrados que aqui se instalam (p.e. 

aranhas, larvas e adultos de escaravelhos, pulgões). Não sendo alvo de tratamentos 

fitossanitários, possibilitam a instalação de uma grande diversidade de plantas e animais que, 

por sua vez, permitem a existência de um grande número de espécies silvestres, incluindo 

não só as cinegéticas às quais são dirigidas mas também outras com interesse de 

conservação, incluindo diversas aves. 

Casos de aplicação destas medidas no território da ITIZRNA incluem por exemplo o projeto LINCE- 

Recuperação do Habitat do Lince-ibérico no Sítio Moura/Barrancos, promovido pela Liga para a 

Proteção da Natureza, no qual soluções idênticas foram aplicadas para promover o aumento da 

disponibilidade de coelho-bravo. 

Problemática Associada 

 minimização de impactos das doenças nas populações de coelho-bravo através da 

manutenção de boas condições de abrigo e alimentação, que favorecem a existência de 

populações mais estáveis e resistentes; 

 minimização de impactos nas populações de predadores garantindo abundância de presas 

fundamentais para a sua conservação; 

 garantia de áreas de alimentação abundante para o coelho-bravo e outras espécies silvestres; 

 minimização de conflitos de usos entre produção agrícola e exploração cinegética. 

Indicações Técnicas 

Podendo as orientações abaixo referidas constituir a base para a definição de uma estratégia de 

instalação de culturas para a fauna, a especificidade desses trabalhos aconselha contudo o recurso a 

apoio especializado, que deve igualmente envolver a monitorização e avaliação dos respetivos 

resultados no sentido de se corrigirem e melhorarem as medidas adotadas. 

Os meios necessários à instalação das culturas para a fauna incluem, para a generalidade dos 

trabalhos, o recurso a trabalhadores não especializados. Trata-se, na prática, de conduzir trabalhos de 

produção agrícola análogos aos realizados com outros fins mas cujos benefícios são aqui dirigidos à 

melhoria das populações silvestres, em especial de coelho-bravo. 

Para que possa ser bem-sucedida, a instalação destas culturas deve ser estruturada após uma análise 

criteriosa dos recursos existentes (incluindo especialmente a avaliação de outras espécies que existam 

na propriedade e delas possam beneficiar), para que as culturas selecionadas sejam as mais 

adequadas aos objetivos a atingir. 

As culturas para a fauna podem incluir a sementeira de gramíneas (diferentes variedades de aveia, 

trigo, triticale, centeio, milho, sorgo e respetivas consociações), leguminosas (ervilhaca, gramicha, 

tremocilha, fava, mostarda-branca, ervilha-miúda-de-inverno, feijão-frade e grão-de-bico), crucíferas 

(couve-galega, nabo, colza-forrageira) e pontualmente outras espécies como o cárdamo, o girassol, o 

trigo-sarraceno e o tupinambo. A seleção das espécies a cultivar deve ter em conta aspetos que são 

muito dependentes das condições verificadas em cada exploração. Neste contexto, devem ter-se em 

conta: 

 a identificação de quais as insuficiências alimentares existentes, seguida de análise de quais 

as culturas a utilizar para suprir essas insuficiências; 

 a seleção de espécies e variedades que estejam bem adaptadas às condições locais de solo, 

relevo, e clima e cuja cultura seja facilitada pelos meios e alfaias disponíveis na exploração; 
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 e, sempre que possível, a adoção de misturas de espécies, em detrimento de culturas 

extremes e ainda a utilização de diferentes culturas e misturas numa mesma área. 

No que respeita à definição dos locais de instalação, poderão seguir-se algumas orientações 

genéricas: 

 a área total a ocupar deve ser definida em função das necessidades previamente 

identificadas, podendo atingir até 20% do total da área gerida, nos casos mais exigentes; 

 sempre que possível, as parcelas devem ser retangulares ou lineares, para maximizar o efeito 

de orla; 

 devem ser distribuídas por toda a exploração, sob a forma de manchas, clareiras no meio 

matos, ou linhas (por exemplo recorrendo a faixas ao longo de extremas, caminhos, estradas 

e linhas de água); 

 regra geral, quanto menor for a dimensão da espécie a beneficiar mais estreita deve ser a 

largura das parcelas. No caso específico de pequenos mamíferos como o coelho-bravo a 

largura das parcelas não deve exceder 50 m; 

 a forma como são distribuídas deve assegurar acesso a todas as populações/abrigos 

conhecidos e/ou instalados; 

Dependendo das condições de maneio do gado e de outras ocupações e usos, poderá revelar-se 

benéfico ou necessário a instalação de cercas ou sebes que restrinjam o acesso do gado, para o que 

se deverão adotar as boas práticas aplicáveis (ver fichas específicas). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que, em particular, poderá beneficiar de ou induzir sinergias 

com a execução das seguintes práticas: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG3 - Promoção da defesa contra incêndios 

 BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-bravo 

 BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa 
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BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-
bravo 

 

   

    

     

Marouços e dispositivos de alimentação/abeberamento para coelho-bravo  
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O coelho-bravo é uma espécie chave das cadeias tróficas na Península Ibérica. É uma presa de muitas 

espécies, constituindo uma grande parte da alimentação de alguns predadores de topo, incluindo 

grandes rapinas e o lince, este com forte dependência das populações de coelho-bravo. 

O facto de ser uma espécie muito gregária e com grandes densidades facilita a difusão de doenças que 

provocam mortalidades periódicas elevadas. Nos anos 50 do século XX a espécie foi afetada pela 

mixomatose, tendo desaparecido 90 a 95% da população europeia. Mais tarde, quando a iniciava a 

recuperação dos efeitos da mixomatose, a pneumonia hemorrágica viral provocou de novo elevadas 

mortalidades, parecendo hoje a espécie estar de novo ameaçada por novas epidemias. 

Estas diminuições bruscas da população de coelho-bravo tiveram efeitos muito pronunciados nos seus 

predadores, que experimentaram também diminuições muito importantes no número de indivíduos e 

das áreas de distribuição. A recuperação das populações de coelho-bravo assume assim um papel 

estratégico na conservação da natureza em Portugal. A par com a importância que a espécie 

representa, em termos cinegéticos. 

Tem havido esforços continuados para essa recuperação, incluindo algumas tentativas de 

repovoamentos. Embora estes possam pontualmente ter algum interesse, os riscos de reintrodução de 

doenças e o seu elevado custo, para benefícios de maneira geral pequenos e temporários, tem 

conduzido à adoção de medidas que pretendem sobretudo gerir o habitat e a disponibilidade 

alimentar do coelho, permitindo que as populações existentes, com maiores resistências, possam 

expandir-se por si, sem reintroduções. 

Como aspetos fundamentais para a melhoria das populações de coelho-bravo, as boas práticas devem 

ter em atenção a disponibilização de: 

 áreas de refúgio e reprodução, de maneira geral pequenas estruturas com pedras ou troncos 

ou outros materiais (marouços), sendo que nos solos mais arenosos e em zonas de matos a 

necessidade deste tipo de ações é bastante menor; 

 áreas de alimentação, geralmente em áreas abertas, com herbáceas, não muito longe 

de áreas de refúgio, podendo envolver a instalação de culturas para a fauna (ver ficha 

BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna); 

 boa densidade de pontos de água, terceiro pilar da gestão que pode integrar a 

necessidade de instalação de bebedouros para períodos críticos (ver ficha BPG6 - 

Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água). 

No que respeita à disponibilidade de áreas de refúgio e reprodução, e quando considerada a temática 

deste Guião, ela encontra-se geralmente assegurada: é em matos, próximos de áreas de alimentação e 

água, que geralmente a espécie se abriga. 

Nesse contexto, a maioria das medidas e boas práticas elencadas no sentido de proporcionar um 

mosaico agro-silvo-pastoril que integre o conjunto de espaços atrás referidos constituem efetivamente 

as bases para a gestão, recomendando-se neste contexto a consulta da ficha específica (BPG2 - 

Promoção de mosaico). 

Podem contudo elencar-se um conjunto de práticas, associadas à melhor ou maior disponibilização de 

áreas de refúgio e reprodução, que incluem: 

 proteção de tocas naturais. A estrutura social desta espécie determina a necessidade da 

existência de refúgios de qualidade e em quantidade para que todas as fêmeas consigam criar 

os seus filhos. As fêmeas dominantes (existem 1 ou 2 por refúgio) expulsam as restantes, que 

se vêm obrigadas a utilizar, com menos hipóteses de êxito, tocas escavadas em zonas menos 
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adequadas no que respeita a características do terreno, mais vulneráveis a ataque dos 

predadores (como a raposa ou o javali). A boa prática consiste em impedir ou dificultar o 

acesso dos predadores às tocas (que não a conseguem escavar), seja com estruturas 

artificiais, com amontoar de restos de podas e/ou com reforço/adensamento de vegetação 

arbustiva local, preferencialmente espinhosa; 

 criação de refúgios/marouços, boa prática que começa a ser mais amplamente vulgarizada 

em áreas onde outras produções são objetivo prioritário mas que, tradicionalmente, vinha 

sendo adotada com sucesso em áreas nas quais a espécie é objeto de exploração cinegética. 

Os refúgios em questão podem ser facilmente construídos com materiais geralmente 

disponíveis na exploração como restos de podas, toros, pedras (preferencial), pneus, paletes 

de madeira (enterradas) ou outros materiais ou instalados com base em soluções artificiais, 

disponíveis no mercado (cujos resultados práticos são idênticos, obrigando normalmente a 

investimentos nem sempre justificados face aos resultados obtidos). Como aspeto fulcral de 

sucesso, de destacar que estes locais, cuja localização deve ser distribuída pela exploração, 

devem ser inacessíveis aos predadores, podendo para isso ser vedados ou usadas sebes 

vegetais. 

 de forma generalizada e articulada com as restantes atividades da exploração, a prossecução 

de objetivos de amontoamento de pedras, associados à sua retirada de campos agrícolas, 

prados e outras parcelas produtivas da exploração, em locais de alguma forma espalhados 

pela área da exploração. As pedras foram desde sempre retiradas das parcelas agrícolas e 

amontoadas de forma a aumentar a superfície arável útil, otimizando os rendimentos das 

explorações. Durante décadas esta tarefa era feita manualmente. Na prática, trata-se 

portanto de reestabelecer uma prática tradicional que melhor compatibiliza uma 

intensificação agrícola derivada do recurso a máquinas com a recuperação ou reinstalação de 

espaços de refúgio e reprodução de espécies que, de outra forma não encontrariam abrigo 

nas grandes parcelas de cultivo. 

Em qualquer dos casos, o fomento da presença de matos nas áreas aplicáveis é desejável para 

assegurar uma melhor proteção. Poderá surgir de forma natural, deixando que os mesmos se 

estabeleçam e desenvolvam, ou incluir uma perspetiva mais ativa, envolvendo plantação e 

adensamentos, conforme preconizado nas medidas de promoção de mosaico (ver ficha BPG2 - 

Promoção de mosaico).  

Quando a presença de gado seja impactante, poderá revelar-se útil ou necessário a instalação de 

vedações que restrinjam definitivamente ou por algum período de tempo o acesso ao gado, para o 

que se deverão adotar as boas práticas aplicáveis (ver fichas específicas). 

Casos de concretização destas medidas no território da ITIZRNA incluem por exemplo o projeto LINCE- 

Recuperação do Habitat do Lince-ibérico no Sítio Moura/Barrancos, promovido pela Liga para a 

Proteção da Natureza, no qual soluções idênticas foram aplicadas para promover o aumento da 

disponibilidade de coelho-bravo. 

Problemática Associada 

 minimização de impactos das doenças nas populações de coelho-bravo através da 

manutenção de boas condições de abrigo e alimentação, que favorecem a existência de 

populações estáveis e resistentes; 

 minimização de impactos nas populações de predadores garantindo abundância de presas 

fundamentais para a sua conservação; 

 garantia de áreas de refúgio para o coelho-bravo e outras espécies silvestres; 

 minimização de conflitos de usos entre produção agrícola e exploração cinegética. 
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Indicações Técnicas 
Proteção de tocas naturais 

A boa prática pode ser promovida com materiais e meios humanos disponíveis em qualquer 

exploração.  

Essencialmente, a prática na colocação de uma estrutura sólida (rede) sobre a toca, que dificulta o 

trabalho de escavação dos predadores e diminui assim a mortalidade dos coelhos bravos. Sobre essa 

estrutura podem amontoar-se restos de poda e de outras operações silvícolas (ou outros elementos 

naturais ou artificiais), tendo sempre o cuidado de deixar interstícios que permitam a passagem da 

espécie a proteger. 

Em termos genéricos, os trabalhos devem seguir um conjunto de orientações que incluem: 

 identificação e definição prévia das tocas naturais a proteger, trabalho que poderá ser 

facilitado com auscultação dos praticantes de caça; 

 verificação da atividade nas tocas a proteger, através da presença de excrementos e/ou 

outros indícios de presença; 

 estabelecimento conjunto de uma rede de refúgios (naturais e construídos) que permita uma 

ocupação ótima do espaço (2 a 10 por ha), dando prioridade ao corredor de ligação 

refúgio/alimentação (orlas ou clareiras de matos, anexas a prados, áreas cultivadas ou áreas 

de cultivo para a fauna numa distância até 50m); 

 recurso, sempre que viável, a materiais naturais, para apoio e desenvolvimento dos trabalhos 

(especialmente restos de podas e de outras operações florestais, mas também pedras e outro 

elementos que possam apoiar a proteção). 

Criação de refúgios/marouços 

A criação de novos refúgios/marouços visa assegurar condições propícias ao estabelecimento de 

novos núcleos familiares, necessária ao aumento da densidade das populações de coelho-bravo 

sempre que a sua ausência é um fator limitante. Pode complementar práticas como a atrás referida, e 

deve com elas ser articulada sobretudo ao nível da definição de locais de implantação. Em termos 

gerais, a construção de marouços é executada através da acumulação ordenada de pedras, no sentido 

de obter uma parede exterior circular e o interior (miolo) em forma de labirinto (isolado do exterior) e 

coberto por terra e pedras. A altura da parede exterior deve ter, no mínimo, 50 cm. O raio de 

implantação não deve ser inferior a 2,5 m, devendo garantir-se entradas, na parede exterior, a cada 1-

1,5m de perímetro, as quais devem ser protegidas com pedras mais pequenas, impedindo que os 

predadores escavem. 

No que respeita a locais de implantação, deverá ter-se em conta que: 

 a escolha para a colocação dos marouços e outros refúgios deve ser feita em áreas secas, 

preferencialmente um pouco elevadas face à envolvente, evitando-se as áreas demasiado 

húmidas ou inundáveis que não asseguram as condições mínimas necessárias para a sua 

utilização. Em terrenos com pouca capacidade de infiltração, deve instalar-se um sistema de 

drenagem das águas superficiais no sentido da pendente natural do terreno; 

 há vantagens muito evidentes em que estas estruturas se localizem na periferia de áreas de 

reprodução já existentes, o que permitirá a sua colonização mais rápida a partir dos núcleos 

familiares existentes. A distância a áreas naturais de reprodução de coelho não deve exceder 

os 150 metros, sempre que possível; 

 a densidade ótima de abrigos, contando com outros abrigos naturais, deverá situar-se entre 2 

a 10 por hectare; 
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 na envolvente próxima dos refúgios (150 m) devem existir ou instalar-se pontos de 

água (ver ficha BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água); 

 os refúgios devem localizar-se preferencialmente perto de matos de nível evolutivo alto (ver 

tabela 2.1), os quais proporcionam o melhor refúgio. No sentido de fomentar a sua utilização, 

os trabalhos de instalação de marouços podem ser acompanhados da plantação de espécies 

características/dominantes desses matos, consoante as existências verificadas na envolvente. 

Amontoamento de pedras 

A boa prática destina-se a quebrar a homogeneidade dos sistemas agrários atuais e procura 

restabelecer uma prática tradicional. Pode realizar-se com apoio de uma despedregadora ou com um 

trator equipado com recolhedor-carregador de pedras. Não é aconselhável realizá-la manualmente, 

uma vez que as pedras maiores podem facilmente atingir mais de 40 kg. Convém realizá-la quando o 

solo reúna condições favoráveis para que a retirada das pedras se torne mais fácil, tanto ao nível de 

teor de humidade como de compatibilização com as lavouras. 

Devem recolher-se pedras com diâmetro superior a 15 cm. As pedras devem ser amontoadas tendo 

por objetivo que a primeira camada seja composta pelas pedras de maior dimensão (superiores a 

30cm), e assim sucessivamente até se utilizarem as pedras mais pequenas. Os montes assim 

construídos devem ocupar cerca de 15m
2
 e dispor no centro de pelo menos 1m de altura. Não se deve 

amontoar mais do que um monte por ha e numa mesma parcela estes devem distanciar-se pelo 

menos 1 km entre si. Preferencialmente, podem ser amontoados sobre afloramentos rochosos ou em 

locais onde a o solo se apresenta bastante pedregoso à superfície.  

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que, em particular, poderá beneficiar de ou induzir sinergias 

com a execução das seguintes práticas: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG7 - Instalação/manutenção de culturas para a fauna 

 BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 

 BPE1 - Gestão do pastoreio (temporal/espacial) 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE5 - Técnicas mistas de gestão de biomassa  
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BPG9 - Utilização de Protetores Individuais   

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protetores individuais de diversos tipos (Serras de Monfurado e Barrancos) 
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O gado e animais silvestres de maior porte procuram os troncos das árvores para se roçar e eliminar 

parasitas. Em explorações com maiores encabeçamentos, o efeito desta atividade sobre a regeneração 

natural pode ser grande, especialmente na envolvente a locais de maior concentração de animais, 

como os de abeberamento.  

De todas, a forma mais eficaz de proteger a regeneração natural do gado prende-se com a 

manutenção de um encabeçamento reduzido e com a prática de um regime de pastoreio que permita, 

no espaço e no tempo, minimizar a concentração de gado nas áreas em que se pretende assegurar 

aquele objetivo. Informação a esse respeito pode ser encontrada na ficha específica. 

O recurso à utilização de protetores individuais para satisfazer a compatibilização da proteção da 

regeneração natural ou a instalação de povoamentos florestais com a manutenção do pastoreio 

(especialmente por parte de gado bovino e/ou de ungulados de grande porte associados à exploração 

cinegética) é uma prática válida que hoje se encontra em expansão. Para o efeito podem ser adotadas 

soluções simples e eficazes como a instalação de postes duradouros a que se associa uma estrutura de 

proteção, geralmente baseada em redes metálicas análogas às usadas para vedações das parcelas. 

Nesse contexto são conhecidas e praticadas pelos produtores soluções que envolvem o uso de rede 

ovelheira, malhasol, vedações metálicas, rolos de arame farpado, entre outras combinações. O 

essencial é a existência de uma estrutura de proteção firme, que permita o desenvolvimento da 

espécie a proteger (mesmo que parte da sua estrutura de ramos vá sendo “eliminada” pelo gado ou 

fauna silvestre) e potencie a posterior evolução para uma árvore adulta (momento a partir da qual os 

animais já poderão roçar sem comprometer a existência do copado e a sobrevivência da árvore). 

Mais recentemente surgiram no mercado protetores individuais baseados em materiais compósitos 

que, além de “esconderem” a árvore da visão do gado e fauna silvestre, potenciam o seu crescimento 

num espaço de tempo mais curto. Ao promoverem condições micro-climáticas no interior que 

induzem a manutenção de uma maior humidade e frescura no Verão, e simultaneamente a proteção 

da geada de Inverno, estas soluções têm grandes vantagens mas encontram-se pouco disseminadas. 

Produzidos em materiais compósitos e distintos dos protetores normalmente usados em povoamentos 

florestais para proteger as plantas de roedores, estes são protetores cuja degradação é lenta e se 

pretende acompanhe o desenvolvimento da planta até ela os destruir. Encontram-se disponíveis numa 

vasta gama de diâmetros e alturas - de forma a melhor se ajustarem ao tipo de herbívoro de que se 

pretenda proteger as plantas – e constituem uma inegável mais-valia em relação aos protetores 

tradicionais (que são contudo, por si, uma boa prática de gestão). 

Para além de constituírem uma proteção eficaz contra a herbivoria, estes protetores potenciam um 

crescimento mais rápido da generalidade das espécies arbóreas associadas aos trabalhos de 

conservação necessários a esta zona biogeográfica, com destaque para o sobreiro, a azinheira, o 

carvalho-negral e o carvalho-cerquinho. São por isso particularmente adequados ao incentivo da 

sucessão ecológica, quando estejam em causa objetivos de evolução de matos para bosques ou para 

estádios mais evoluídos do que o habitat existente.  

Após apenas alguns anos os indivíduos plantados exibem um porte quase arbóreo, difícil de atingir 

noutras condições. Acresce que tais resultados são obtidos com a manutenção do pastoreio, evitando 

a necessidade de restrição de acesso de gado e com a consequente perda de um potencial forrageiro 

que, para muitas explorações, é relevante. 

Problemática Associada 

 incentivo à sucessão de comunidades de matos para bosques; 

 fomento da vertente florestal da exploração; 
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 manutenção do pastoreio e sua compatibilização com a regeneração natural. 

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são necessários apenas trabalhadores não especializados. A 

equipa geralmente adotada envolve um capataz e dois trabalhadores, com veículo e meios auxiliares. 

A época adequada à execução está geralmente associada ao período do ano em que o terreno exige 

menos esforços para instalação dos postes de apoio e também a que melhor assegura a viabilidade 

das plantações. São geralmente promovidos entre Outubro e Abril/Maio. De uma forma geral, as 

orientações de execução incluem: 

 seleção/piquetagem dos locais de proteção da regeneração e/ou plantação, incluindo adoção 

de distância entre locais coerente com o copado futuro da(s) espécie(s) a proteger e com a 

densidade de coberto pretendida. Para essa selecção deverá ter-se em conta as espécies 

arbustivas ou arbóreas dominantes e características do habitat a fomentar. Em termos 

práticos, e em média, poderá ter-se como referência o objetivo de assegurar densidades 

mínimas de 100 pés / ha (equivalente a um compasso de 10x10m) e máximas de 200 pés / ha 

(equivalente a um compasso de 7x7m) das plantas a proteger; 

 implantação de postes de madeira com diâmetro superior a 7 cm, na envolvente imediata do 

renovo ou do local de plantação; 

 quando necessário, plantação (em covachos com o mínimo de 40x40x30 cm), de 1 a 2 seivas 

das espécies selecionadas, seguida de rega abundante sempre que as condições 

meteorológicas o exijam; 

 instalação do protetor compósito em volta do renovo ou do pé plantado (sempre de altura 

igual ou superior à planta: 50 cm de diâmetro para 1,3 m de altura e 60 cm de diâmetro para 

1,5m de altura) e sua fixação ao poste, de acordo com as indicações do fornecedor (envolve 

geralmente a necessidade da base do protetor ficar enterrada no solo a uma profundidade de 

cerca de 10 a 15 cm); 

 consoante o uso ganadeiro da parcela, instalação de fiadas de arame farpado dissuasoras 

(sendo que, na maioria dos casos, os benefícios resultantes destes trabalhos são menos 

evidentes, mesmo no caso do gado bovino); 

 na presença de gado bovino, instalação recomendada de postes de maior diâmetro (cerca de 

15 cm), destinados à roça dos animais, distintos dos que se destinam à proteção das plantas, 

com uma densidade adequada ao efetivo, uso da parcela e disponibilidade geral de árvores 

adultas.  

De salientar que a boa prática é especialmente recomendada para casos em que as espécies a 

proteger apresentam uma densidade inferior a 50 pés por hectare. Deve evitar-se a sua aplicação em 

áreas de refúgio/abrigo de coelho-bravo. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática específica que, em particular, poderá suportar/apoiar a execução das 

seguintes práticas: 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones; 

 BPE7- Incentivo da sucessão ecológica - para bosques.  
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BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 

 

 

 

Propagação de plantas na exploração, Herdade da Capela, Montemor-o-Novo 
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A propagação e plantação de espécies autóctones é uma necessidade que decorre de alguns dos 

compromissos associados a apoios agro e silvo ambientais.  

Os agricultores conhecem geralmente as técnicas de propagação melhor aplicáveis a espécies com 

interesse e funções produtivas. No entanto, no caso da propagação e plantação com objetivos de 

conservação, para que os resultados sejam os desejados, com o mínimo de custos, convirá ter em 

atenção alguns princípios. 

De uma forma geral, o recurso à propagação e plantação local, em detrimento da aquisição de 

plantas, revela-se uma boa prática, tanto sob o ponto de vista ambiental como económico, evitando-

se custos que, dada a relativa facilidade com que se propagam as espécies silvestres, se revelam 

desnecessários para objetivos de conservação.  

A primeira e principal indicação nesta matéria prende-se com o uso de material proveniente da 

região. Esta opção é de maneira geral mais barata, tem maior probabilidade de sucesso e evita os 

riscos de contaminação genética. Embora a planta ou semente a utilizar para reprodução e 

propagação possa ser da mesma espécie, a verdade é que de maneira geral existem adaptações às 

condições locais. Se as plantas mãe se desenvolvem noutras regiões, podem não ser a fonte ideal de 

material genético para o local onde as vamos colocar. Quanto maior é diferença entre as condições de 

solo e clima onde se desenvolveu a planta mãe e as condições de solo e clima onde vamos usar o 

material genético, maiores as probabilidades de haver uma adaptação menos bem conseguida. Na 

maior parte das vezes a falta de adaptação não leva à morte da planta mas pode traduzir-se em menor 

crescimento e menor resistência às condições extremas que possam existir no local onde foram 

colocadas. 

A segunda questão que se coloca é a escolha do uso de sementes, a plantação ou a propagação 

vegetativa, em especial por estaca. Dependendo das espécies e das condições concretas do local 

onde se pretende fazer crescer a planta, assim será mais aconselhável o uso de sementeira, estacaria 

ou plantação com raiz: 

 a plantação com raiz é em geral a opção mais cara, mas garante povoamentos mais bem 

definidos e, se bem executada, ganhos de tempo importantes no desenvolvimento das 

plantas. Contrariamente à maioria das ações com objetivos de produção, para a maioria das 

ações de conservação estas vantagens não são essenciais, sendo que para alguns arbustos e 

árvores associadas a matos, em especial em zonas mais desfavoráveis, a plantação representa 

um risco de mortalidade mais elevado que a sementeira. Em situações nas quais se pretenda 

dispor de maiores garantias de viabilidade, produtividade ou localização, como por exemplo 

na instalação de sebes arbustivas ou no adensamento de matos com componente produtiva 

relevante como os medronhais, a plantação pode contudo justificar-se. Nesses casos, a 

sementeira em viveiro criado na exploração para posterior plantação é a melhor prática, que 

se revela igualmente mais barata do que a aquisição de plantas a viveiros externos, evitando 

ainda os problemas de menor adaptação das plantas ao local de plantação; 

 no caso de plantas lenhosas associadas a matos ribeirinhos (tamargais, loendrais e tamujais) 

a estacaria pode ser adotada, por ser bastante eficiente e barata. Sempre que se recorra a 

estacaria direta, a densidade de plantação deve contudo ser substancialmente superior à 

pretendida (pelo menos o dobro), dado esta técnica comportar nesse caso, normalmente, 

taxas de sucesso mais baixas do que a sementeira. 

 em grande parte dos matos o sistema mais eficiente e barato de propagação assenta na 

colheita de sementes na altura própria e posterior sementeira, geralmente antecedida de 

tratamentos pré-germinativos destinados a quebrar o período de dormência das sementes 
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(que nas espécies silvestres é geralmente elevado). Tais tratamentos, de simples execução, 

podem incluir a simples imersão em água, sujeição a períodos de frio ou calor (estratificação 

fria ou quente) e/ou a destruição parcial da casca com recurso a lixas ou por imersão em 

ácidos fracos (escarificação mecânica ou química).  

A terceira questão é a escolha das espécies em função do local onde será executada a ação. A maior 

garantia de sucesso é uma escolha em função das espécies que existem no local ou na proximidade. 

De entre as várias espécies que integram qualquer comunidade de matos, a prioridade deve ser dada 

às plantas que caracterizam ou dominam as comunidades de matos da ITIZRNA (ver, no Anexo I, 

fichas de matos). 

Por último, haverá que ter em atenção a identificação dos locais concretos de plantação mais 

adequados a cada exemplar/espécie, tendo em atenção em especial o tipo de solo, a humidade 

disponível e a exposição solar: 

 a primeira distinção deverá ser feita em função da disponibilidade de água. Embora uma boa 

parte das plantas de áreas mais secas possam ser usadas em áreas com alguma humidade, 

exceto encharcamentos longos, a inversa não é verdadeira. As plantas das zonas mais 

próximas das linhas de água ou mais encharcadiças não aguentam a secura e devem ser 

usadas nas áreas mais húmidas; 

 a segunda distinção deve ser feita em função da existência de solos mais ou menos profundos 

e das suas características. De maneira geral quanto mais delgado for o solo mais acentuadas 

são as características de secura e mais situações de stress hídrico a planta terá de suportar. 

 por último a exposição solar tenderá a acentuar a secura e as elevadas temperaturas quando 

as encostas estão viradas a Sul e Oeste, e tendem a amenizar essas condições de secura 

quando estão orientadas a Norte. Quanto maior for a inclinação do terreno, maior é a 

influência da orientação da encosta. 

Por todas estas razões, incluindo o facto destas características se influenciarem mutuamente, o mais 

sensato e aquela que constitui sem dúvida a melhor prática, é o uso de espécies que existem no local 

com maior abundância, com os métodos mais adequados à sua propagação. 

Problemática Associada 

 ineficácia de plantações por inadaptação de plantas provenientes de viveiro às condições 

locais; 

 eventual "poluição" genética, isto é, o uso de plantas vindas de outras regiões e que possam 

conter algumas variações genéticas que acabem por contaminar as populações locais dessas 

espécies. 

Indicações Técnicas 

Para execução desta boa prática, com reflexos diretos no aumento do sucesso de sementeiras e 

plantações associadas às medidas agro ou silvo ambientais são apenas necessários trabalhadores não 

especializados.  

Trata-se de trabalhos que podem ser executados por pequenas equipas, mas também feitas 

individualmente, em especial a sementeira. A situação mais frequente será a execução por dois 

trabalhadores, veículo e meios auxiliares. A época adequada à execução está geralmente associada ao 

período de menor desenvolvimento vegetativo, isto é, fim do Outono e princípio do Inverno, entre 

Novembro e Fevereiro. 

De uma forma geral, e tal como atrás descrito, a adequada execução da boa prática inclui um conjunto 

de orientações que se relacionam com: 
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 seleção prévia das espécies  a propagar, em função dos objetivos associados, que por sua vez 

estarão relacionados com as espécies existentes no local a intervencionar ou nas 

proximidades; 

 identificação de informação sobre métodos de propagação mais adequados a cada espécie e 

seleção do(s) método(s) a utilizar. Para maior sucesso e minimização de riscos, é sempre 

recomendável a utilização de pelo menos mais do que um, com aferição de resultados e 

eventual seleção do mais bem-sucedido. 

 uso de sementes, estacas ou plantas envasadas de origem local, incluindo a eventual criação 

de um “mini-viveiro”, junto das instalações da exploração, com espaço/capacidade 

necessários para fazer face às necessidades estimadas; 

 na seleção dos locais de plantação, avaliação da disponibilidade de água, tipo de solo e a 

exposição das encostas e, quando aplicável/útil, proceder à prévia piquetagem/marcação; 

 escolha da época mais favorável à sementeira ou plantação, de maneira geral nos períodos de 

menor atividade vegetativa das plantas, entre Novembro e Fevereiro; 

 uso das técnicas previstas nas fichas sobre vedações e protetores individuais, sempre que tal 

solução se justifique para apoio à proteção e desenvolvimento das plantas; 

 rega, em situações extremas de seca; 

 monitorização regular do sucesso e retancha no ano seguinte. 

Como referido, a seleção das espécies a adotar estará sempre dependente das que naturalmente se 

verifiquem ocorrer na envolvente. Tanto para trabalhos de recuperação de matos degradados como 

de adensamento/expansão, as espécies a usar prioritariamente devem ser as que 

caraterizam/dominam cada comunidade, mesmo que a sua presença já não seja tão significativa, p.e. 

por via da degradação. 

No que respeita ao método de propagação, o recurso a pesquisas simples na internet com o nome 

científico da espécie e palavras-chave como “propagação” ou “protocolos de propagação”, devolverá 

certamente resultados úteis. Contudo, para a maioria das espécies sobre as quais incide o Guião, 

existem várias publicações portuguesas e espanholas que agregam essa informação, das quais se 

destacam, pelo seu detalhe e informação o Guia de Propagação de Árvores e Arbustos Ribeirinhos e as 

Bases para la recolección, almacenamiento y germinación de semillas de especies de uso florestal de la 

Comunidad Valenciana, ambos disponíveis em versão digital conforme referências da secção 5.4 deste 

Guião. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que poderá suportar/apoiar a execução de todo o tipo de 

trabalhos que envolvam necessidades de plantação e reforço de povoamentos.  
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BPG11 - Minimização dos riscos de utilização de 
fitofármacos  
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O uso de fitofármacos nas explorações é corrente e, quando corretamente orientado, de grande 

utilidade. No entanto, o seu uso comporta riscos, quer de saúde humana e animal, quer ambientais, 

sendo os pesticidas considerados substâncias perigosas. 

Esta ficha centra-se nos riscos ambientais, referindo os restantes apenas de forma pontual. Para uma 

informação completa sobre estes efeitos aconselha-se uma pesquisa rápida na internet procurando 

por “boa prática fitossanitária”, “proteção fitossanitária” ou expressões do mesmo tipo (embora não 

equivalentes). 

Os pesticidas estão classificados em diferentes níveis de toxicidade e perigosidade, incluindo em 

relação ao meio. Esta informação deve ser tida em atenção na escolha dos produtos a usar, em 

especial em áreas de maior sensibilidade ecológica. 

Os riscos associados ao uso de pesticidas não são apenas uma preocupação ambiental geral, como a 

garantia de boa qualidade ambiental da água ou do solo, são uma preocupação económica direta na 

medida em que podem afetar, de forma importante, auxiliares naturais dos produtores, como sejam 

os animais que garantem a polinização (abelhas mas não só), organismos que decompõem a matéria 

orgânica e disponibilizam nutrientes no solo, etc. 

Por todas estas razões a utilização de pesticidas, mesmo dos que apresentam riscos menores, deve 

limitar-se ao estritamente necessário, nunca se descurando a avaliação de outras alternativas válidas 

para a obtenção de resultados semelhantes. 

Atualmente, os tratamentos fitossanitários mais generalizados baseiam-se na fumigação aérea de 

emulsões que contêm quantidades muito baixas de produto. Os produtos hoje em dia empregues são 

mais seletivos e menos persistentes, como piretroides e inibidores de crescimentos. Os piretroides, 

como atuam por contato, tornam-se muito tóxicos para toda a fauna de sangue frio. Os inibidores de 

crescimento atuam por ingestão, só afetando os insetos desfolhadores (que se alimentam das folhas). 

Neste contexto, deve ser um objetivo do produtor encontrar um equilíbrio custo-eficaz entre os 

insetos que efetivamente constituam uma praga e a proteção do meio (evitando o fenómeno praga). 

Para tal, pode desencadear-se um conjunto de estratégias que passem por potenciar as populações 

de predadores de insetos (por exemplo mediante a instalação de caixas-ninho para aves insetívoras 

mas também para morcegos, e melhorar as restantes condições de abrigo e habitat para estas 

espécies), manter o espaço agro-florestal em bom estado vegetativo (evitando práticas nocivas, que 

diminuam a vitalidade e resistência dos povoamentos a um ataque por pragas), entre outras técnicas.  

Os efeitos de uma utilização insensata de pesticidas pode traduzir-se em diversos problemas para as 

explorações:  

 diminuição da qualidade da água; 

 contaminação dos solos; 

 diminuição da diversidade biológica, em especial em grupos mais sensíveis a este tipo de 

intervenções, como os invertebrados, com eventuais consequências na eficácia da polinização 

e na fertilidade do solo. 

A utilização sensata de pesticidas tem efeitos positivos na exploração e, em algumas circunstâncias, 

pode não ter alternativa. Contudo, para que se constitua como uma boa prática deve obedecer a 

alguns princípios e ser entendida como uma última solução, quando as alternativas identificadas 

provarem não ser preferíveis: 

 as intervenções genéricas devem ser, em absoluto, rejeitadas; 

 a informação constante das embalagens deve ser lida cuidadosamente e cumpridas 

rigorosamente todas as indicações, em especial nos casos de maior perigosidade; 
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 os intervalos de segurança dos produtos devem ser rigorosamente respeitados; 

 as aplicações devem ser ajustadas às condições meteorológicas e aos valores naturais em 

presença. 

Estes objetivos são atingidos com recurso a uma gestão consciente do pessoal afeto à exploração, 

embora a formação dos trabalhadores deva ser aqui encarada como uma necessidade constante face 

à rapidez com que os fitofármacos, e as suas alternativas, são desenvolvidos.  

Neste contexto, é aconselhável uma atualização quase permanente de conhecimentos sobre as 

alternativas existentes, bem com o cumprimento integral de outras regras e normas legais associadas 

à aplicação destes produtos e à higiene e segurança no trabalho, como aliás amplamente difundido 

pelas associações de produtores nas suas publicações, algumas das quais referenciadas na bibliografia 

útil deste Guião (secção 5.4). 

Ainda nesta problemática, de salientar que o recurso a controlo químico inclui não só os pesticidas 

também opções de caráter mais preventivo, geralmente adotadas na agricultura de proteção 

integrada. Uma das boas práticas que neste contexto se pode empregar consiste na colocação de 

armadilhas com feromonas (sinais químicos produzidos pelos animais para comunicação entre 

indivíduos da mesma espécie) para os insetos, que atraem os machos (os únicos capazes de voar e, 

portanto de ampliar a área afetada), impedindo-lhes a saída. As armadilhas são distribuídas pelas 

zonas de voo dos machos, preferencialmente nas orlas do espaço agroflorestal e nas clareiras. Os 

resultados obtidos com este tipo de prática só são contudo observáveis no ano seguinte à sua 

aplicação, uma vez que não permitem limitar as agressões efetuadas pelas larvas, impedindo a 

dispersão dos machos adultos. 

Problemática Associada 

 redução dos riscos de aplicação de fitofármacos na fauna e flora silvestre; 

 redução dos riscos de aplicação de fitofármacos para os trabalhadores envolvidos; 

 potenciação dos predadores naturais enquanto elementos dissuasores de surtos de pragas, 

por via da redução da quantidade de insetos.   

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são necessários equipamentos habituais nas explorações e 

trabalhadores dotados de formação específica na aplicação de fitofármacos bem como devidamente 

conscientes da toxicidade e perigosidade dos produtos em uso. 

A época adequada à execução está geralmente associada ao objetivo a atingir, em especial associada à 

fase em que é possível controlar a praga mais eficazmente com o mínimo de aplicação de pesticidas. O 

MAMAOT disponibiliza aos produtores o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (SNAA), que, entre 

outros serviços prestados, emite circulares com alertas e conselhos de atuação de combate em função 

das condições atmosféricas, propiciadoras do desenvolvimento de pragas e doenças das culturas. Para 

isso os interessados têm que se inscrever no SNAA, dirigindo-se à estação de aviso mais próxima (para 

saber qual a estação mais próxima da exploração pode ser consultado o site www.dgadr.mamaot.pt. 

De forma geral, a adequada aplicação de pesticidas inclui um conjunto de orientações que se 

relacionam com: 

 identificação correta do inimigo a combater. É fundamental evitar a utilização de fitofármacos 

de largo espectro, adequando o produto à praga que em concreto se quer combater e 

minimizando a afetação de outros organismos vivos; 

 prévia avaliação das alternativas existentes sem utilização de fitofármacos. Não há 

fitofármacos inócuos, o que há são diferentes níveis de perigosidade. Por essa razão sempre 
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que existirem alternativas devem ser preferencialmente usadas. Estratégias preventivas como 

as atrás referidas (envolvendo o fomento da presença de predadores de pragas como aves 

insectívoras e morcegos, e/ou a não execução de práticas de gestão agro-florestal nocivas 

para a saúde dos povoamentos são a melhor solução de médio-longo prazo. Mas mesmo no 

que respeita ao uso de químicos, outras soluções podem ser igualmente equacionadas, como 

o já referido recurso a armadilhas com feromonas. 

 uso preferencial de produtos homologados para agricultura biológica e proteção integrada; 

 adoção das medidas de segurança que resultam das indicações ecotoxicológicas constantes 

dos rótulos e instruções de uso dos produtos, quer quanto aos intervalos de segurança, aos 

tempos e formas de aplicação como ainda à definição de zonas tampão. Em qualquer caso 

deve sempre evitar-se a aplicação destes produtos por mulheres grávidas ou a amamentar, 

mesmo que essas indicações não constem dos rótulos; 

 todos os resíduos, como embalagens vazias e outros, devem ser cuidadosamente recolhidos e 

encaminhados para sistemas de recolha compatíveis com a perigosidade do produto. Os 

equipamentos usados devem ser cuidadosamente limpos e eliminados todos os vestígios que 

possam conter, mesmo quando sejam usados em operações semelhantes dentro de algum 

tempo. 

 na preparação e aplicação das caldas deve evitar-se todo o tipo de arrastamento e derrames, 

incluindo os que resultam da aplicação de quantidades excessivas de produtos. 

No que respeita à utilização de armadilhas como feromonas, devem colocar-se as armadilhas de 

feromonas ao longo de aceiros, de caminhos abertos e nas orlas de clareiras de maiores dimensões. 

Devem instalar-se 1 a 2 armadilhas de feromonas por hectare, tendo em conta a intensidade da praga. 

Devem ser colocadas no início do período de voo, que varia consoante a espécie e as características da 

área de intervenção. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista de efeitos transversais, que deve ser assumida como base de 

organização de qualquer exploração. A sua execução induz benefícios para a biodiversidade em geral; 

consequentemente, pode acompanhar quaisquer das restantes práticas identificadas no Guião. 
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BPG12 - Valorização de Serviços de Ecossistema 

  

 

Recreio e Lazer 

 

      

 

Educação Ambiental  
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Segundo o Millenium Ecosystem Assement (2003) os benefícios que as pessoas podem obter dos 

ecossistemas (serviços dos ecossistemas) podem ser classificados em serviços de produção, de 

regulação, de suporte ou culturais. Os serviços de produção incluem a produção de alimentos, de 

combustíveis e de fibras, os serviços de regulação incluem processos como a regulação do clima e o 

controlo de doenças, os serviços de suporte referem-se à formação do solo e ao ciclo de nutrientes e 

os serviços culturais abrangem os benefícios espirituais ou estéticos. A biodiversidade é a base de 

todos os serviços dos ecossistemas. 

Qualquer serviço do ecossistema (p.e. sequestro do carbono, mitigação das alterações climáticas) 

depende do estado do ecossistema (p.e. matéria orgânica do solo, vulnerabilidade ao fogo, biomassa) 

que depende da gestão que dele é feita. Não existindo mercados para os serviços dos ecossistemas, 

existem mercados para os produtos (alimentos e fibras) extraídos dos ecossistemas e para os fatores 

de produção usados para gerir o ecossistema (p.e. trabalho, capital, energia).  

As decisões de gestão são tomadas em função do que tem um preço (p.e. máquinas, mão de obra, 

combustível, fertilizantes, capital), o que condiciona o estado do ecossistema e os níveis de serviços 

(p.e. carbono, biodiversidade). O mercado devia direcionar-se no sentido da gestão dos ecossistemas 

ser equilibrada, potenciando todos os seus serviços. 

Com exercícios de valoração dos serviços dos ecossistemas é possível estimar o seu valor económico, 

através da identificação dos diversos serviços, dos grupos humanos que deles dependem e da 

aplicação de uma métrica comum dos efeitos de cada um dos serviços no nível de bem-estar desses 

grupos humanos afetados. 

A valoração dos serviços (que não têm preço mas têm valor) é distinta da sua valorização. Com esta 

deve procurar-se, na prática, rentabilizar e transacionar no mercado os serviços existentes.  

A valorização dos serviços é um objetivo que, a ser atingido na sua plenitude, traria um maior 

equilíbrio à conservação dos ecossistemas, dado que muitos dos seus serviços estão atualmente fora 

do mercado, não sendo transacionados e revertendo a favor de quem gere e detém os ecossistemas.  

As formas de contrariar essas falhas e de valorizar os serviços dos ecossistemas podem incluir: 

 a criação de mercados diretos para cada um dos serviços em causa (p.e. biodiversidade, 

qualidade da água, redução do risco de incêndio); 

 a venda indireta dos serviços em mercados de bens relacionados (p.e. através de produtos 

florestais certificados) 

 a prossecução de políticas públicas nas quais o Estado deve procurar orientar as decisões 

dos gestores das explorações através de regulamentação, isenções fiscais, subsídios, taxas 

ou impostos no sentido de obter os níveis pretendidos dos diversos serviços dos 

ecossistemas. 

No caso das políticas públicas, cabe ao Estado colmatar as falhas, sendo exemplo disso os apoios agro 

e silvo ambientais colocados à disposição dos produtores ao abrigo da ITIZRNA. A adesão aos apoios é 

neste caso voluntária e nem sempre se tem revelado atrativa, o que pode ser resultado de uma 

transmissão deficitária das vantagens e benefícios inerentes – problema que se procura por exemplo 

minimizar com este Guião – ou de um desenho deficitário dos instrumentos de apoio – no que 

respeita a montantes atribuídos, complexidade dos procedimentos, dificuldade de atender aos 

compromissos, e/ou a um conjunto mais alargado de fatores. 

No caso da criação de mercados diretos ou a venda indireta dos serviços em mercados de bens 

relacionados, o produtor pode e deve assumir um papel mais interventivo, sempre que pretenda de 
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fato retirar rendimentos adicionais dos serviços de ecossistema que a sua exploração oferece e 

valorizá-los do ponto de vista monetário. 

Para a criação de um mercado é necessária a existência de oferta e procura. Sendo a oferta 

geralmente existente (os serviços), as boas práticas envolvem portanto, sobretudo, a identificação de 

quais os serviços prestados e subsequente definição de estratégias de comunicação dessa oferta a 

potenciais interessados na sua aquisição.  

Se para alguns serviços este é um objetivo facilitado - como é o caso dos serviços culturais, associados 

ao recreio e lazer, incluindo aqui especialmente a oferta de atividades de animação turística, de 

educação/sensibilização e de interpretação ambiental – tal não é o caso da maioria o que coloca ao 

produtor desafios adicionais. 

Quanto mais estejam em causa serviços de natureza intangível e/ou de maior apropriação pela 

sociedade como os serviços de regulação e de suporte (p.e. a retenção de carbono, a conservação da 

biodiversidade e do património genético), mais difícil será ao produtor assegurar a sua valorização 

direta. Mas os novos mercados têm vindo a surgir, como é o caso claro do mercado do carbono, assim 

como novos instrumentos de gestão tais como os bancos de habitat, as redes de custódia para a 

conservação da natureza, redes de micro-reservas, e um conjunto muito alargado de formas 

complementares de assegurar a sua valorização. 

No que respeita à venda indireta, ou seja a incorporação do valor acrescentado dos serviços de 

ecossistema através dos bens e produtos já transacionados, é também cada vez maior a oferta de 

sistemas de certificação, modelos de co-responsabilização associados a estratégias corporativas de 

responsabilidade social e ambiental, pelo que, também aqui, as oportunidades são muitas, estando na 

mão de qualquer produtor beneficiar delas para rentabilizar os serviços que a sua exploração 

disponibiliza. 

Problemática Associada 

 falhas de mercado associadas à valorização de serviços de ecossistema; 

 menor rentabilidade das explorações; 

 indisponibilidade de recursos monetários para fazer face às necessidades de conservação do 

capital natural associado à exploração. 

Indicações Técnicas 

Decorrendo do atrás referido, para que o produtor possa tirar o maior partido dos serviços de 

ecossistema disponibilizados pela sua exploração, constituem boas práticas: 

 desde logo, a identificação dos serviços efetivamente oferecidos pelos ecossistemas 

existentes na propriedade. Nesse exercício, poderá/deverá ter-se em conta a tipologia de 

serviços geralmente associados a espaços de produção agroflorestal. Recomenda-se para o 

efeito a consulta de outras referências que abordam esta temática de forma mais detalhada, 

como é ocaso do Manual de Boas Práticas de Gestão dos Espaços Florestais na Bacia 

Drenante da Albufeira de Castelo de Bode, disponível em versão digital a partir dos menús 

biodiversidade/nascentes para a vida/publicações, no site www.epal.pt; 

 em complemento, a identificação dos valores naturais existentes, i.e., o capital natural 

disponível que proporciona os referidos serviços. Para o efeito, e no que diz respeito aos 

matos da ITIZRNA, a consulta detalhada da secção 2 deste Guião e dos anexos que a 

acompanham (em particular os Anexos I, IV e V) poderá ser um excelente ponto de partida. 

Mas convirá igualmente recorrer a outras fontes de informação (ver ficha BPG1 - Utilização de 

http://www.epal.pt/
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cartografia pré-existente), no sentido de obter uma discriminação o mais detalhada e 

exaustiva possível; 

 na sequência destes haverá que identificar quais os serviços para os quais já existem 

mercados e/ou formas de os introduzir nesses mercados. Como referido, haverá casos mais 

fáceis (caso das atividades de lazer, incluindo a oferta de atividades de ecoturismo como a 

observação de aves, passeios pedestres, organização de atividades de desporto de natureza, 

entre muitas outras possibilidades), outros eventualmente menos conhecidos (por exemplo a 

remuneração de sequestro de carbono por prados e matos) e outros para os quais, com 

inovação e empreendedorismo, se poderão estabelecer/criar novos mercados; 

 de forma análoga, haverá que identificar oportunidades de valorização indireta dos bens e 

produtos que resultam da exploração, o que poderá ser feito por adesão a mecanismos de 

certificação, integração de redes de comercialização com preocupações ambientais ou 

sociais,  avaliação de benefícios de integrar redes de custódia e conservação da natureza ou 

estabelecer parcerias com entidades públicas, privadas ou sem fins lucrativos que possam de 

alguma forma oferecer um retorno monetário pelo usufruto, parcial ou total, dos serviços 

disponibilizados pelo capital natural da exploração. Neste contexto, não são uma vez mais de 

menosprezar atitudes de inovação e empreendedorismo associadas à venda indireta dos 

serviços através de estratégias individuais de comunicação e valorização dos produtos 

comercializados, dirigidas aos seus consumidores (as quais devem contudo ser 

acompanhadas de mecanismos que permitam a verificação, por parte dos mesmos, da 

comunicação efetuada); 

 por último, e não menos relevante, o produtor deve manter uma atitude proactiva, 

informada e disponível para o estabelecimento de parcerias e/ou integração de projetos e 

iniciativas com os quais, conjuntamente com outros agentes, possa melhor atingir os seus 

objetivos. A este respeito, salientam-se as vantagens da iniciativa Business & Biodiversity, que 

agrega agentes dos mais variados setores. Incluindo entre os aderentes tanto detentores de 

capital natural e respetivos serviços como também potenciais consumidores dessa oferta - 

como empresas e grupos económicos que, voluntariamente e através dos acordos de adesão, 

têm vindo a investir significativamente no financiamento de projetos dirigidos à conservação 

de espécies e habitats – esta é também um fórum facilitador de contactos que pode fomentar 

a quem gere e conserve a biodiversidade novas soluções de compensação pelos respetivos 

serviços. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que poderá gerar meios adicionais para suporte da execução 

das boas práticas necessárias à conservação dos valores naturais existentes, e assim, 

consequentemente, aumentar a sustentabilidade da exploração.  
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BPG13 - Valorização de Produtos de Ecossistema 

    

  

Raças autóctones 

    

 

    Produtos complementares (carvão, mel, cogumelos, …) 
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Num contexto de elevada biodiversidade como é o caso da maioria das explorações agro-silvo-pastoris 

da ITIZRNA, a oferta de produtos proporcionada ao Homem pelos sistemas naturais é grande e 

diversificada. Durante séculos, a sua recolha e uso foram a base para a subsistência da população 

humana. 

À medida que se intensificaram as produções, procurou-se sobretudo dar resposta às solicitações que 

eram colocadas pelo mercado, o que conduziu os produtores a se posicionarem na produção de um 

número mais reduzido de produtos e à especialização da produção. Possibilitando uma gestão mais 

fácil, com menos fatores de risco a ter em conta e um mercado que à partida se encontra assegurado, 

este tipo de estratégia é contudo muito dependente dos preços praticados pelo mercado e dos apoios 

existentes, condicionando por vezes aquela que pode ser a rentabilidade ótima de uma exploração. 

Mais recentemente, e também devido a mudanças de atitude ao nível do consumo, parcialmente 

induzidas por uma maior consciencialização dos problemas ambientais gerados pela produção 

massificada e intensiva, tem-se verificado o regresso e aparecimento de novas oportunidades de 

negócio, de elevada rentabilidade, associadas a um conjunto de produtos que há muito não viam 

grande procura. Existem por isso hoje, muito mais do que há poucas décadas, novas e boas 

oportunidades de rentabilizar a diversidade de produtos que os sistemas agro-silvo-pastoris extensivos 

como os da ITIZRNA podem gerar. 

A valorização desses produtos obedece desde logo à existência de mercados. Neste campo, também 

os desafios que se colocam são grandes, porquanto se trata neste caso de atender a necessidades e 

procuras específicas, muitas vezes de nicho, que claramente preferem a qualidade em detrimento da 

quantidade, mas que estão disponíveis a valorizá-la, assim como outras caraterísticas associadas aos 

produtos, de caráter mais intangível, que estejam associadas ao sistema produtivo (p.e. a sua 

compatibilidade com a qualidade ambiental, com a conservação da biodiversidade e mesmo com o 

assegurar de serviços de que todos possam usufruir; para mais informação consultar a ficha BPG12 - 

Valorização de Serviços de Ecossistema). 

Também os matos da ITIZRNA são geradores de um conjunto de produtos que satisfazem esses 

requisitos e poderão nesse sentido ser altamente valorizados. Para o efeito, cabe ao produtor 

identificar o universo de potencialidades existentes na sua exploração e a partir daí definir uma 

estratégia para a qual deverá obter apoio especializado e que inclua a definição das melhores formas 

associadas à sua comercialização e valorização. 

Dada a especificidade destas áreas, a informação presente nesta ficha procura apenas identificar um 

conjunto de práticas de caráter transversal que poderão ser adotadas para atingir tais objetivos. A sua 

análise cuidada pode e deve ser objeto de práticas específicas, especializadas, com as quais se 

assegure na melhor forma tanto a valorização da produção propriamente dita (incluindo o seu 

fomento, dentro das possibilidades e disponibilidades de recursos existentes) como dos produtos 

(incluindo estratégias de acesso ao mercado que passam neste caso, não só pela integração de canais 

alternativos de distribuição como também, em grande parte, pela diferenciação e comunicação). 

Sem prejuízo de outros, destacam-se como linhas de trabalho que podem/devem estar associadas a 

boas práticas de gestão de valorização de produtos de matos e matagais: 

 desde logo, e em articulação com as necessidades de gestão da biomassa arbustiva, aqueles 

que possam ser obtidos com o maneio/produção das raças autóctone de gado, 

especialmente as de caprinos, mas também algumas raças de bovinos e ovinos que se 

encontram particularmente bem adaptadas às condições locais. Estas alternativas, de 

produção de gado, serão decerto as opções mais bem conhecidas dos produtores, existindo 
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aliás muitos que a elas se dedicam e, para a maioria dos casos, associações de produtores que 

podem prestar auxílio especializado;  

 a apicultura, enquanto atividade para a qual existe um mercado crescente, não só de mel 

mas também de um conjunto de outros produtos dela derivados (o pólen, a geleia real, a 

cera) e/ou transformados (casos sobretudo de cremes e outros produtos cosméticos de 

origem natural). Neste contexto, de salientar o potencial de valorização de mel monofloral 

associado a algumas das espécies arbustivas dos matos, nos quais o mercado é claramente 

deficitário (p.e. rosmaninho, alecrim, esteva, urze). Trata-se de uma área para qual existem 

também, na generalidade das situações, associações de apicultores que poderão fornecer 

apoio especializado útil no sentido de avaliar o potencial produtivo da exploração; 

 a recolha e/ou produção de cogumelos silvestres, que nestes sistemas, tal como nos bosques 

mediterrânicos, apresentam uma enorme variedade de espécies e sabores. Estando 

geralmente associados a matos permanentes e mais evoluídos, também nas comunidades 

menos evoluídas é contudo possível encontrá-los. Sendo produções que tradicionalmente 

permitiam complementar o rendimento dos trabalhadores agrícolas e das populações rurais - 

e que por vezes geravam situações de conflito entre os coletores e os proprietários - devem 

hoje ser encaradas numa verdadeira perspetiva de gestão, em que os mesmos intervenientes 

podem/devem participar e na qual o valor reverta também para a exploração e não só para 

quem se dedica à recoleção. Pela sua especificidade, e também pela perigosidade que se 

associa a algumas espécies, trata-se de uma área que requer apoio técnico muito 

especializado, prévio a qualquer intervenção. Esse apoio existe, entre outros, nas instituições 

científicas regionais, onde esta área tem sido alvo de atenção crescente, não só ao nível da 

investigação como do apoio à valorização da fileira, uso dos produtos e comunicação ; 

  a recolha e/ou produção de ervas e arbustos de variedades silvestres com usos 

condimentares, medicinais e propriedades aromáticas, tradicionalmente muito exploradas e 

que, apesar de genericamente bem conhecidas, têm sido frequentemente negligenciadas 

enquanto fator produtivo e de rentabilização das explorações. Assume especial relevo neste 

campo a elevada variedade e endemismos existentes, que podem constituir um apreciável 

nicho a valorizar, conforme atestam casos de sucesso já existentes na região. Neste contexto, 

de salientar o trabalho que tem sido vindo a ser promovido em parcerias alargadas que 

incluem a administração pública, a comunidade científica, organizações não governamentais 

e associações de produtores, inicialmente no contexto do projeto RECURSUS e, na sequência, 

no âmbito da parceria PROVERE Rede Temática para a Valorização dos. Recursos Silvestres do 

Mediterrâneo sobre a qual se poderá encontrar muita informação na internet. 

Problemática Associada 

 falhas de mercado associadas à valorização de produtos de ecossistema; 

 menor rentabilidade das explorações; 

 ineficácia na valorização e comercialização de produtos silvestres existentes. 

Indicações Técnicas 

Decorrendo do atrás referido, para que o produtor possa tirar o maior partido de produtos como os 

referidos constitui boa prática o recurso a apoio especializado externo, dada a especificidade e 

conhecimentos adicionais normalmente associados à sua exploração e valorização. 

Se há alguns anos esse apoio era praticamente inexistente, tal não é efetivamente a situação 

atualmente verificada.  
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O interesse económico associado à valorização da maioria destes produtos tem gerado não só a 

existência de várias explorações que a eles se dedicam como também redes de conhecimento e 

associações de produtores neles especializadas. Neste contexto, e atendendo também aos contactos 

disponibilizados na secção aplicável deste Guião, não será difícil, a qualquer produtor, entrar em 

contacto com outros que tenham já uma experiência substancial em qualquer das fileiras identificadas 

e assim obter um primeiro aconselhamento.  

Da mesma forma, para informação mais especializada, as instituições académicas e a própria 

administração possuem na generalidade dos casos equipas com competências adequadas, que 

poderão auxiliar o produtor a diversificar a sua exploração, rentabilizando-a da melhor forma, por via 

da valorização destes produtos, na sua maioria silvestres e que se encontram já disponíveis, sendo 

sobretudo necessário dar-lhes a atenção que merecem para deles obter o correspondente 

rendimento. 

Numa última nota, relativa à comercialização, não deve de forma alguma negligenciar-se também, 

sempre que possível, a incorporação no valor de mercado destes produtos os serviços de ecossistema 

a que estão associados. Existem nichos de mercado que estão disponíveis a suportar esses custos, 

cabe sobretudo a uma boa estratégia de comunicação e comercialização captá-los ou associar-se a 

canais nos quais os mesmos já estejam devidamente acautelados. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que poderá gerar meios adicionais para suporte da execução 

das boas práticas necessárias à conservação dos valores naturais existentes, e assim, 

consequentemente, aumentar a sustentabilidade da exploração. 
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BPG14 - Registo e comunicação de Operações 
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A manutenção de registos de operações e trabalhos realizados é parte integrante de qualquer 

estratégia de conservação, constituindo uma fonte de informação indispensável para aferir a eficácia 

das medidas tomadas, bem como para a avaliação e comunicação dos respetivos resultados. 

Não existindo um modelo normalizado para o registo e comunicação de operações apoiados pelas 

medidas agro e silvo ambientais, a presente ficha aponta sobretudo para aspetos que cada produtor 

poderá ter em conta na organização da informação, de forma a auxiliar tanto a análise e avaliação das 

medidas tomadas como a verificação externa da sua execução, auxiliando assim a verificação do 

cumprimento de compromissos e condicionamentos. 

Em termos genéricos, considerando que os trabalhos de conservação apresentam sempre uma 

componente espacial, uma boa prática é a organização de um dossier de registo tendo por base uma 

estrutura que apresenta ligação com as parcelas identificadas no parcelário. Ou seja, tomar por base 

de organização da documentação cada uma das parcelas da exploração. 

A complexidade e dimensão dos registos está largamente dependente dos trabalhos promovidos. 

Contudo, qualquer registo de operações promovido como boa prática deverá assegurar pelo menos: 

 identificação cartográfica de área(s) intervencionada(s), dentro da parcela SIP; 

 registo da operação realizada, incluindo principais aspetos associados à sua execução (data 

de execução, breve descrição de objetivos e trabalhos, despesas e investimentos realizados, 

eventuais consultas a entidades públicas, pareceres, autorizações…); 

 identificação dos valores naturais alvo das operações, incluindo principais aspetos 

associados à sua caracterização (nome do valor, área de distribuição, nº de indivíduos, estado 

de conservação, …); 

 recolha e arquivo de fotografias da área na situação pré e pós intervenção, incluindo ainda 

aspetos que evidenciem a realização dos trabalhos e dos investimentos realizados; 

 quando aplicável, informação descritiva de aspetos que possam auxiliar a posterior análise e 

avaliação dos resultados, incluindo informação sobre fatores que possam auxiliar e/ou 

contrariar os objetivos da operação. 

Em associação com a informação atrás referida, deverão manter-se em arquivo documentos 

comprovativos das despesas e investimentos associados à operação, bem como registos do pessoal 

afeto à exploração que nela intervieram (tanto ao nível da orientação como da execução 

propriamente dita) e respetivos contactos. 

Por último, no sentido de auxiliar trabalhos de verificação e acompanhamento, é conveniente que aos 

registos atrás referidos se associe ainda a informação e correspondência trocada com a ELA e a 

autoridade de gestão a respeito da operação, incluindo o processo de candidatura, o plano de 

intervenção aprovado e restantes documentação. 

Problemática Associada 

 análise, avaliação e verificação de resultados de implementação das medidas adotadas. 

Indicações Técnicas 

De uma forma geral, a adequada execução da boa prática inclui um conjunto de orientações que 

complementam atividades de registo já promovidas pelos produtores a respeito de outros aspetos e 

assuntos. Nesse sentido, e não existindo um normativo técnico de enquadramento específico para 

estas atividades, deverá contudo procurar-se que as orientações existentes para outros fins sejam, 

sempre que possível, adaptadas aos objetivos atrás referidos, evitando ainda a duplicação de 

informação e tendo por objetivo último a facilidade do acesso e consulta. 
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Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que deverá ser transversal à execução de todos os trabalhos 

apoiados. 
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BPG15 - Controlo da Erosão 
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Um dos problemas dos modelos de gestão agroflorestal é a evidência da degradação dos recursos que 

sustentam a floresta: a água e o solo. A perda coberto vegetal, a degradação das pastagens e do solo, 

os fogos e as gradagens profundas destinadas à sua prevenção induzem a erosão. 

Para assegurar a preservação dos solos e diminuir os processos de erosão que os degradam, 

conservando a sua estrutura, identificam-se um conjunto de medidas de fácil implementação: 

 a mobilização, quando necessária, deve ser feita no sentido das curvas de nível (o que 

origina taxas de retenção e infiltrações hídricas superiores a mobilizações feitas segundo 

outras orientações, que favorecem o escoamento); 

 a criação de caminhos e trilhos deve contemplar mecanismos adequados de drenagem, 

segundo as linhas de maior declive e que permitam encaminhar a água para os seus 

percursos naturais. Sempre que possível, esses mecanismos como valas e valetas podem ser 

cobertos com ramos para minimizar, por sua vez, os riscos de erosão a que ficam sujeitos; 

 sempre que possível, deve evitar-se a queima de biomassa resultantes das práticas agro-

florestais regulares. A sua permanência no espaço florestal é benéfica para a regulação do 

ciclo de nutrientes, do teor em humidade e da erosão do solo. Estes resíduos funcionam 

ainda como uma barreira, evitando os efeitos negativos do escorrimento superficial, 

aumentando a infiltração e, mais uma vez reduzindo a erosão do solo. Quando haja 

disponibilidade de meios, a estilha e espalhamento no solo são boas práticas altamente 

recomendáveis; contudo, mesmo na sua ausência, o simples acumular de resíduos é mais 

vantajoso do que a queima (preferencialmente assegurando objetivos complementares 

como a criação de abrigo para a fauna silvestre, como marouços para o coelho-bravo, 

conforme indicações da ficha BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o coelho-bravo). 

A queima deverá ser limitada a casos em que razões de fitossanidade e proteção dos 

povoamentos assim o exijam; 

 em zonas mais declivosas é de extrema importância a manutenção do coberto vegetal de 

forma a evitar perdas do solo por erosão. Neste contexto, mesmo que haja necessidade de 

controlar os matos e matagais aí existentes, estas deverão ser áreas onde se assegure um 

cuidado específico no sentido de manter sempre uma maior densidade arbustiva. 

Para além destas práticas transversais, e especialmente nos casos em que a erosão constitua já um 

problema sério a necessitar de correção, podem ainda ser implementadas um conjunto de práticas 

para as quais não são necessários meios especializados e que se baseiam na utilização de recursos 

geralmente disponíveis como troncos, lenha, estilha e plantas.  

Uma boa compilação dessas práticas, associada a uma área de conhecimento referida como 

Engenharia Natural, poderá ser encontrada na série de manuais da coleção editada pela APENA-

Associação Portuguesa de Engenharia Natural através da parceria estabelecida com EPAL no âmbito 

dos seus compromissos de adesão à iniciativa Business & Biodiversity, em especial no volume 

Introdução à Engenharia Natural, identificado na bibliografia deste Guiã (disponível em versão digital a 

partir do menu biodiversidade/nascentes para a vida/publicações do site www.epal.pt) De entre essas 

práticas, salientam-se pelo seu interesse: 

 revegetação de drenos, valas e cômoros; 

 criação e colocação de fascinas em zonas declivosas; 

 criação de muros/taludes de suporte vivos; 

 criação e instalação de gabiões; 

 instalação de barreiras de correção torrencial; 

 instalação de barreiras de contenção do solo.  

http://www.epal.pt/
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Problemática Associada 

 erosão e degradação do solo; 

 diminuição da capacidade produtiva e de sustentação de vegetação; 

 assoreamento de linhas de água e infraestruturas destinadas ao seu armazenamento como 

charcas e albufeiras, com custos associados à reposição de condições de operacionalidade 

e/ou de redução do tempo de vida útil normalmente associado. 

Indicações Técnicas 

De entre as práticas específicas atrás referidas, destacam-se nesta secção algumas orientações sobre a 

execução daquelas que melhor são aplicáveis à gestão de áreas com matos e matagais. A sua 

execução, simples e não especializada, poderá ser auxiliada com uma consulta da bibliografia referida, 

na qual são apresentados mais pormenores, bem como técnicas e práticas complementares. 

Revegetação de drenos, valas e cômoros 

Consiste na realização de plantações, com elevada densidade, realizadas com espécies arbustivas ao 

longo de pequenas linhas de drenagem naturais ou criadas, valas e cômoros. Para a sua realização 

devem ocupar-se os terrenos adjacentes, numa largura variável consoante a sua morfologia. Procura-

se assim minimizar os fenómenos erosivos e, simultaneamente, estabelecer corredores ecológicos 

entre os diferentes ecossistemas que compõem a exploração agrícola e permitam a dispersão da 

fauna, recuperando as funções próprias das linhas de água, elementos conectores da paisagem. 

Devem utilizar-se espécies características das comunidades de matos existentes, plantas de forma a 

fomentar tanto quanto possível uma maior diversidade e tendo por objetivo um mínimo de 1500 

plantas/há. Os covachos deverão ser realizados de forma a assegurar uma “cama” adequada ao início 

de desenvolvimento das plantas e a reter alguma água em períodos de estio, podendo ser executados 

com perfuradora de solo com broca de 20 a 30 cm e uma profundidade média de 30 cm (que deverá 

adequar-se em função das características dos solo). Deve colocar-se um protetor individual em cada 

planta, de altura igual ou superior à da planta, assegurando a sua fixação de forma durável. Deve 

proteger-se a área repovoada relativamente aos herbívoros, por exemplo com recurso a cercados 

elétricos. 

Criação e colocação de fascinas em zonas declivosas 

As fascinas são um dos métodos de construção mais antigos que se conhecem. São constituídas por 

rolos de ramas vivas e mortas, com um diâmetro entre 15 e 20 cm e comprimento adaptado às 

necessidades (ou ao comprimento dos ramos disponíveis), mas que varia normalmente entre 2 e 4 

metros. Os ramos devem ter diâmetros entre 0.5 e 2 cm e ser de espécies com elevada capacidade de 

crescimento vegetativo, flexíveis, compridos, lineares e com gemas de crescimento ativas. 

A sua utilização faz sobretudo sentido em locais onde a disponibilidade hídrica é maior, permitindo o 

estabelecimento de novas raízes e ramos a partir do material vivo de que são constituídas. Quando 

colocadas em taludes (encostas com declives inferiores a 35%) contribuem para reduzir a erosão 

hídrica associada ao escoamento superficial. Devem ser colocadas horizontalmente, em valas 

escavadas no talude, distanciadas até 2 metros entre si, de forma a conseguir um sistema eficiente de 

mitigação da erosão, induzido pelo desvio lateral do escoamento superficial, redução da energia 

associada à água que escorre ao longo do talude e, após o desenvolvimento da vegetação, um 

amortecimento ainda maior, ao mesmo tempo que contribuem para reter sedimentos arrastados.  

Em localizações nas quais não existam condições ao desenvolvimento de vegetativo dos ramos das 

fascinas, pode continuar-se a utilizar esta prática (neste caso apenas com fascinas baseadas apenas em 

ramos mortos, complementada com a sementeira ou plantação). 
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Construção de barreiras de correção/retenção torrencial 
 
 São estruturas construídas segundo o modelo clássico de pequenos açudes ou barragens, construídas 

transversalmente em relação ao sentido do escoamento da água, que podem/devem ser instaladas 

em linhas de água temporárias, a montante de charcas e albufeiras.  

Podem ser construídas de forma simples, com recurso a uma base estrutural na qual são utilizados 

troncos e posteriormente enchidas com pedras ou com fascinas de material morto. O seu objetivo é 

assegurar a redução da energia e potencial erosivo associado a caudais torrenciais, a par com a 

retenção de sedimentos transportados. Por este motivo, devem ser permeáveis à passagem da água, 

mantendo-se com bastantes interstícios. 

Instalação de barreiras de contenção do solo 

Boa prática aplicável a áreas abrangidas por incêndios, destinada a reduzir os problemas de erosão 

induzidos pela falta de vegetação arbórea ou arbustiva previamente existente. Consiste no 

aproveitamento dos troncos de árvores queimadas e sem valor comercial, sua colocação na horizontal 

no terreno e apoio noutros fixados ao solo ou mesmo nas toiças resultantes do incêndio. Contribuem 

rapidamente para a sedimentação do solo erodido, facilmente arrastado quando as barreiras não 

existam devido à falta de vegetação. 

Para além de representarem uma técnica simples de consolidação de solos erodidos e redução da 

energia do escoamento por aumento do trajeto a percorrer pela água que percorre as encostas, são 

um excelente suporte à vegetação que naturalmente ou através de plantações é desejável que se 

instale. 

Complementaridade 

Trata-se de práticas que, pelas suas características, podem suportar ou apoiar outras boas práticas 

associadas a objetivos relacionados com a prossecução de ações de adensamento, plantação e 

aumento da cobertura do solo, bem como de apoio à sua retenção e não arrastamento pela água. 

Neste contexto, salientam-se especialmente sinergias com: 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas 

 BPE3 - Gestão Manual/Mecânica de Biomassa 

 BPE4 - Gestão de Biomassa por Fogo controlado 

 BPE6 - Contrariar/minimizar a drenagem 
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BPG16 - Gestão das lavouras e culturas 
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O solo é sem dúvida o elemento mais valioso dos ecossistemas, e o menos renovável dos recursos. É 

por isso imprescindível uma gestão integrada deste recurso, procurando evitar a sua degradação, 

provavelmente seria irreversível à escala humana. 

Nas culturas agrícolas tradicionais, a conversação do solo esteve sempre presente. À preservação e 

conservação do solo estavam, desde sempre, associadas uma série de boas práticas como a divisão do 

território em parcelas com usos adequados ao tipo de solo, a construção de sulcos e socalcos 

(aproveitamento da água, evita a erosão e recolha das argilas e limos arrastados de zonas mais altas) 

ou o acorro do gado (aproveitamento da matéria orgânica e nutrientes contidos nos excrementos). 

Com o desenvolvimento tecnológico, tornou-se possível, fácil e barato alterar profundamente o solo, 

substituindo as boas práticas utilizadas desde há milénios por práticas intensivas que saturam e 

esgotam os solos.  

Entre outros, para a preservar e conservar os solos devemos: evitar a sua erosão; impedir a lapidação 

da matéria orgânica (fonte principal de nutrientes e de controlo da humidade e fertilidade do solo); 

conservar a sua estrutura; utilizar de forma eficiente a sua fertilidade e, se possível, melhorar a sua 

quantidade em nutrientes e matéria orgânica, sem ultrapassar os níveis recomendáveis para ambos. 

A lavoura acelera os ciclos dos nutrientes e aumenta consideravelmente a taxa de mineralização da 

matéria orgânica, favorecendo o bom desenvolvimento das plantas características do cultivo agrícola 

que aproveitam esta abundância transitória de nutrientes mas que empobrece o solo em matéria 

orgânica e fertilidade.  

Sendo este Guião dirigido à conservação de matos, por definição não agricultadas, não deve contudo 

deixar de referir-se que, numa gestão em mosaico, a gestão das lavouras e culturas é determinante 

para assegurar a sustentabilidade.  

É nesse contexto que, sem prejuízo de esta ser uma área que claramente extravasa a gestão de matos 

e matagais, se procura na secção seguinte identificar algumas boas práticas generalistas que, de forma 

integrada, poderão beneficiar também os matos existentes. 

Problemática Associada 

 conservação/manutenção do mosaico agro-silvo-pastoril; 

 intensificação e mecanização agrícola; 

 erosão e degradação do solo. 

Indicações Técnicas 

Em solos pouco férteis e escassos em matéria orgânica, podem ser reintroduzidas as seguintes boas 

práticas: 

 rotação de culturas. Trata-se de uma prática bem conhecida e que permite obter boas 

colheitas minimizando a necessidade de fertilizantes, aproveitando de forma eficaz os 

recursos do solo. Com a rotação de culturas o risco de pragas e doenças reduz de forma 

considerável, sendo esta boa prática muito recomendada pelos especialistas em patologia 

vegetal. Permite um aproveitamento eficaz dos recursos naturais, aliado à conservação da 

qualidade ambiente e da melhoria da qualidade dos alimentos. Em zonas de clima 

mediterrâneo com precipitações escassas a moderadas e solo pobre em matéria orgânica e 

de fraca fertilidade, uma das rotações aconselhada é a seguinte: no 1º ano, cultura de cereal 

primário (trigo mole ou duro)/cereal secundário (aveia, cevada, tricalhe, consociação para 

semente); no 2º ano, cultura de cereal secundário (aveia, cevada), no 3º ano, pousio. Não é 
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aconselhável a plantação em dois anos consecutivos de cereal primário (trigo), podendo o 

período de pousio ser alargado; 

 alargamento dos períodos de pousio. Durante o período de pousio, o solo recupera 

lentamente a sua matéria orgânica e fertilidade, permitindo o incremento da humidade. Se 

no final do primeiro ano de pousio o solo não estiver recuperado deve alargar-se o período de 

pousio por mais um ano (ou até mais se necessário); 

 promoção do pousio melhorado ou semeado. Se for necessário reduzir o período de pousio é 

possível fazê-lo sem afetar negativamente o solo e até melhorá-lo. Com a introdução do 

pousio melhorado ou semeado (plantação de leguminosas como o grão-de-bico, a ervilha-de-

pombo ou o tremoço), a qualidade do solo melhora. A plantação destas leguminosas 

contribui que a matéria orgânica se torne mais húmida e permite a fixação do azoto 

atmosférico. Desta forma, torna-se possível reduzir o período de tempo necessário de pousio 

entre cultivos consecutivos, para além de se obter uma forragem de leguminosas, rica em 

proteínas para o gado e fauna selvagem; 

 acorro. Com esta boa prática o gado é utilizado como fonte de matéria orgânica com alto teor 

de humidade e fertilidade, com o intuito de melhorar as pastagens naturais e conservar o 

húmus e a fertilidade das culturas agrícolas. O acorro tradicional consiste em prender o gado 

(geralmente ovino) durante duas ou três noites num redil, cuja localização vai sendo mudada 

ao longo da parcela a fertilizar. Tendo por base áreas de 1,5 a 2m
2
 por ovelha, é possível 

atingir a incorporação de 20 a 40 toneladas por ha de dejetos sólidos acrescidos da 

correspondente quantidade de urina (nutrientes em forma mineral). Com esta correção 

orgânica o solo incorpora uma quantidade de húmus que permite melhorar a sua estrutura e 

capacidade de retenção de humidade e nutrientes (garantindo a sua libertação de forma 

gradual e prolongada). De qualquer forma, se for necessário melhorar o efeito da correção 

edáficas conseguidas com o acorro, por exemplo, quando o solo é pobre em fosfato mineral, 

pode recorrer-se à introdução de uma dose moderada de abono fosfórico (p.e. superfosfato); 

 condicionar a mobilização do solo. Boa prática que consiste em condicionar a realização da 

lavoura ou os métodos utilizados na sua realização. Também a periodicidade ou a época de 

realização das mobilizações (por exemplo, retardar a mobilização do solo nos locais onde as 

aves nidificam). Na prática, visa assegurar mobilizações superficiais do solo, como a 

gradagem, nas atividades agro-silvícolas, dando preferência a mobilizações ligeiras do 

substrato, nomeadamente optando pela grade de discos em detrimento da utilização da 

charrua ou de ripagens profundas. 

 

Complementaridade 

Práticas generalistas como as atrás referidas, dirigidas sobretudo às atividades agrícolas, podem 

contribuir para uma maior sustentabilidade do uso de explorações nas quais as condições e recursos 

existentes não permitam a intensificação. Desta forma, possibilitam sinergias com a gestão de matos e 

matagais, e assim com a sua conservação.  
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BPG17 - Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 

 

 

    

 

Controlo de canas em Ribeira (Montemor-o-Novo, Projeto RIPIDURABLE) 
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As invasões biológicas são atualmente consideradas um dos principais problemas geradores de perda 

de biodiversidade, facto pelo qual têm vindo a merecer uma atenção crescente, a nível global, no que 

diz respeito a estratégias e políticas de conservação da natureza e biodiversidade.  

Diz-se que uma espécie é invasora quando, uma vez introduzida num território distinto daquele em 

que ocorre naturalmente, apresenta uma elevada capacidade de aumentar a distribuição das suas 

populações sem apoio do Homem, fazendo-o com tal sucesso que acabam por ameaçar as espécies 

nativas, podendo mesmo chegar a eliminá-las. São espécies que apresentam rápidas taxas de 

crescimento e que com elevada imunidade ou defesa a pragas dos territórios onde tendem a 

naturalizar-se (o que lhes permite não serem aí “controladas”), apresentando por isso vantagens 

competitivas em relação às espécies nativas desses territórios. 

Para além da ameaça que colocam aos valores naturais, não é raro que as invasões biológicas gerem 

consequências diretas em culturas agroflorestais, com consequências económicas de relevo. No nosso 

país, exemplos claros de invasões biológicas desse tipo são por exemplo as acácias-mimosas, cujos 

densos povoamentos diminuem a produtividade de outras espécies florestais. Também, mais 

recentemente, as pragas sobre os povoamentos de pinheiros derivados da introdução acidental do 

nemátodo do pinheiro (Bursaphelenchus xylophilus). 

De acordo com estimativas conservadoras, as espécies exóticas introduzidas em Portugal ascendem a 

mais de 550. Cerca de 40% podem ser consideradas potenciais invasoras, incluindo infestantes 

agrícolas e invasoras de espaços naturais. Mais de 40 estão classificadas como invasoras perigosas. 

Reconhecendo-se a gravidade do problema, desde 1999 que a legislação nacional contempla, em linha 

com diretivas europeias com o mesmo objetivo, disposições específicas para a introdução na natureza 

de espécies não indígenas. Concretamente, o Decreto-Lei 565/99, de 21 de Dezembro, identifica as 

espécies introduzidas em Portugal com características invasoras, e condiciona a introdução de novas 

espécies à prévia avaliação da inexistência de impactos negativos. 

Na definição de uma estratégia eficaz de controlo e erradicação de invasoras exóticas as boas 

práticas aplicáveis passam por: 

 delimitação das áreas afetadas e identificação das espécies presentes, dimensão e tipo de 

povoamentos, e definição de prioridades de intervenção em função das características e 

riscos colocados pelas invasões detetadas (considerando as características das espécies 

invasoras e dos valores naturais ameaçados); 

 definição de um período de intervenção alargado, com uma perspetiva de médio prazo, na 

qual os trabalhos sejam promovidos de forma sequencial e contínua. Por apresentarem 

estratégias defensivas muito acentuadas, grande parte dos problemas que se colocam no 

combate a espécies invasoras são gerados por medidas de controlo baseadas em 

intervenções pouco cuidadas, por vezes precipitadas, que não têm em conta aqueles 

comportamentos e/ou sem continuidade. Estratégias mal definidas acabam inevitavelmente 

por se traduzir na re-invasão, geralmente com um carácter bastante mais agressivo do que na 

situação prévia à intervenção; 

 seleção dos métodos de controlo mais adequados. Distinguem-se neste âmbito métodos de 

controlo físico/mecânico (p.e. corte, descasque do tronco, ou ensombramento), controlo 

químico (incluindo aplicação de herbicidas) ou controlo biológico (recorrendo à 

introdução/fomento da presença de espécies cuja atividade é nociva para aquelas que se 

pretende combater). Para a maioria das situações, e sobretudo quando o conhecimento 

existente seja escassos, são sobretudo recomendáveis a aplicação de métodos de controlo 

físico/mecânico e/ou de controlo químico. O controlo biológico exige um amplo 
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conhecimento da ecologia dos vários agentes, sendo muitas as vozes que dele discordam 

dado o risco de se gerarem novas invasões (baseadas nos organismos usados no combate). 

Por exemplo, no caso das acácias e canas, os resultados obtidos com métodos integrados que 

incluem controlo químico e físico/mecânico têm-se revelado eficazes, sempre que haja a 

simultânea preocupação de se assegurarem períodos de intervenção alargados, com ações 

faseadas e repetidas no tempo, embora uma intensidade decrescente. Para o efeito, deverá a 

estratégia incluir um controlo inicial (destinado a redução drástica das populações), seguido 

de controlo de seguimento (para deteção de regeneração e reaplicação do controlo) e de 

controlo de manutenção de médio-longo prazo (para deteção de novos exemplares, 

idealmente em densidades mais baixas, e sua erradicação); 

 promoção simultânea de ações de valorização/regeneração das espécies nativas, seja com 

objetivos diretos de acompanhar e apoiar o controlo (p.e. através da criação de condições de 

ensombramento que minimizem a rebentação e nascimento de novos exemplares de 

invasoras) ou com objetivos indiretos de contribuir para um mais rápido estabelecimento dos 

habitats e dos valores que os mesmos albergam. A este nível, de salientar o apoio que pode 

ser proporcionado pelas boas práticas relacionadas com a propagação e plantação de 

espécies autóctones (ver ficha BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones). 

Na área de intervenção da ITIZRNA as principais prioridades de controlo de exóticas invasoras a afetar 

matos relacionam-se essencialmente com vários tipos de acácias (na sua maioria localizadas ao longo 

de estradas e caminhos), canas (ocupando espaços de matos ribeirinhos) e, com menos intensidade, 

espécies como o ailanto ou espanta-lobos e os penachos-das-Pampas. 

Recentemente, foi criado e mantem-se com frequente atualização e uso um portal específico na 

internet dedicado a esta temática (www.invasoras.uc.pt). Aí poderá ser consultado um mapa de 

avistamentos destas espécies (baseado numa rede de voluntários na qual se aconselha a 

participação), fichas de apoio à identificação das espécies mais problemáticas, bem como informação 

sobre os métodos mais adequados para o seu controlo (incluindo vídeos exemplificativos da sua 

aplicação concreta). Previamente à definição de qualquer estratégia de controlo aconselha-se a 

consulta detalhada destas fontes de informação. Não só elas complementam as orientações 

apresentadas nesta ficha para as canas e acácias – prioritárias no território da ITIZRNA – como 

apresentam idêntica informação para outras espécies, de menor presença, mas que devem contudo 

ser alvo de qualquer estratégia de controlo e erradicação. 

Como exemplo da aplicação deste tipo de práticas salienta-se ainda o projeto BRIGHT 

(www.fmb.pt/bright/), apoiado pelo programa LIFE, que visa precisamente demonstrar técnicas de 

controlo de várias espécies invasoras para conservação de um habitat com uma comunidade 

semelhante aos medronhais mas que aqui assume, como espécie dominante, o aderno.  

Problemática Associada 

 minimização de impactos ao nível do equilíbrio natural dos ecossistemas, incluindo alterações 

dos ciclos biogeoquímicos, dos regimes de fogo, das cadeias alimentares e nalguns casos a 

extinção de espécies nativas, com perdas irreparáveis para a biodiversidade e para os serviços 

e funções proporcionados pelos ecossistemas; 

 minimização de impactos económicos de espécies que invadem áreas de produção agro-

florestal, implicando perdas de produção e custos elevados associados ao controlo; 

 minimização de impactos na saúde provocados por espécies que de alguma interferem com a 

saúde humana (p.e. causando doenças e alergias) e animal (p.e. atuando como vetores de 

pragas); 

http://www.invasoras.uc.pt/
http://www.fmb.pt/bright/
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 diminuição da disponibilidade de água, quando estejam em causa espécies que, pela sua 

fisiologia e/ou pelas elevadas densidades de povoamentos que atingem, conduzam a um 

aumento do consumo deste recurso. 

Indicações Técnicas 

Controlo de acácias 

No caso concreto das acácias, e conforme referências mais detalhadas que se apresentam no fim 

desta ficha, os métodos mais adequados e que deverão ser adotados incluem: 

 controlo inicial baseado no descasque de troncos de plantas de maiores dimensões 

(diâmetro superior a um dedo), em simultâneo com o arranque de plantas de dimensão 

inferior. No que respeita às plantas de menor dimensão, quando inviável o seu arranque com 

raiz (indispensável ao sucesso, já que estas espécies apresentam rebentamento radicular), 

deverá proceder-se ao corte, seguido de pincelagem com solução bastante diluída de 

herbicida sistémico baseado em glifosato (o uso de soluções concentradas apresenta efeitos 

negativos, inibindo a absorção do composto ativo e impossibilitando portanto a sua ação). No 

controlo essencial deverá ter-se em atenção o objetivo específico de assegurar a manutenção 

das condições de ensombramento (mesmo que tal implique, no curto-médio prazo, a 

manutenção de algumas das plantas invasoras, enquanto não existam nativas que as 

substituam), sob pena de se proporcionar o aquecimento do banco de sementes no solo 

(geralmente muito alargado), estimulando a sua germinação e consequentemente uma re-

invasão de dimensões muito superiores à original. O corte deverá ser evitado (já que origina 

rebentamento por toiça e raiz com consequências análogas às anteriores) e quando 

necessário praticá-lo deverá sempre ser acompanhado de aplicação localizada de herbicida, 

por pincelagem (ou em alternativa com furação do tronco e injeção). 

 controlo de seguimento dirigido à rebentação por toiça e rebentação por raiz com aplicação 

foliar de herbicida nos rebentamentos (eventualmente acompanhado de corte e pincelagem, 

nas toiças de maior dimensão), acompanhado de controlo de seguimento dirigido a pequenas 

plantas resultantes de germinação, com aplicação de arranque manual (com raiz). No âmbito 

deste controlo, e em articulação com o objetivo de manutenção das condições de 

ensombramento, poderá proceder-se ao corte definitivo de exemplares claramente mortos 

(secos, geralmente apenas dois a três anos após o controlo inicial), bem como à reaplicação 

de técnicas idênticas às referidas para o controlo inicial mas incidindo agora sobre 

exemplares que inicialmente se tenham mantido para proporcionar ensombramento e se 

revelem desnecessários para esse fim por via do crescimento e valorização das espécies 

autóctones; 

 controlo de manutenção, a iniciar quando o controlo inicial foi aplicado a todos os 

exemplares arbóreos (geralmente quatro a cinco anos após primeiras intervenções), dirigido 

exclusivamente a plantas resultantes de germinação de sementes e eventualmente a alguns 

rebentamentos por toiça e raiz, que poderá basear-se no arranque manual (no primeiro 

caso) ou aplicação foliar de herbicida (no segundo caso). 

Como preocupação transversal no controlo destas espécies de salientar ser sempre preferível uma 

intervenção menos precipitada e gradual, em detrimento de outras que, “abrindo” a camada de solo 

ao contacto com o sol e gerando mecanismos fisiológicos de rebentamento, rapidamente se 

traduzirão num esforço de combate muito maior, com o consequente aumento de intervenções e 

custos associados. 
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Controlo de canas 

No que respeita às canas (Arundo donax), trata-se de uma espécie com potencial invasor 

substancialmente menor. Contudo, devido à presença de rizomas, apresenta grande resistência a 

meios de controlo químico. É além disso uma espécie que, contrariamente à generalidade das acácias, 

pode apresentar benefícios produtivos (seja ao nível da proteção de culturas, barreira para ventos, ou 

mesmo enquanto fonte de material – as canas secas – usado para apoio a fins produtivos), pelo que 

muitos produtores, sobretudo os associados a atividade agrícola em parcelas de menor dimensão, 

apresentam grande relutância em “combater” algo que não veem como negativo. Neste contexto, e 

sem prejuízo de uma análise caso a caso, consideram-se prioritárias as intervenções que incidam em 

povoamentos associados a linhas de água, cujas galerias ripícolas importe restabelecer. Caberá ao 

produtor, em função dos meios disponíveis e da dimensão das áreas ocupadas, adotar uma de duas 

estratégias (ou um misto de ambas): 

 estratégia agressiva, que envolve controlo inicial baseado no uso de meios mecânicos 

pesados, destinado à retirada dos rizomas, com posteriores ações de controlo de seguimento 

e manutenção que envolvem a aplicação foliar de herbicida nos escassos rebentamentos que 

venha a surgir (provenientes de rizomas não retirados com máquina); 

 estratégia moderada, que envolve controlo inicial baseado no corte e pincelagem com 

herbicida sistémico, seguido de controlos de seguimento e manutenção que envolvem a 

aplicação foliar de herbicida nos rebentamentos que venham a surgir (provenientes de 

rizomas não atingidos pelo controlo inicial, geralmente em grande quantidade). 

Para potenciar os resultados de qualquer uma, é indispensável que os trabalhos de controlo sejam 

acompanhados por trabalhos generalizados de reabilitação das áreas intervencionadas através da 

propagação de autóctones em covachos abertos no interior dos povoamentos (nos quais se proceda à 

retirada dos rizomas existente e sempre que possível ao melhoramento/fertilização do solo). Nalguns 

casos, poderá mesmo considerar-se preferível a utilização de plantas previamente propagadas em 

viveiro, de maior porte, em detrimento da utilização de técnicas de propagação como a estacaria e a 

sementeira.  

Sendo as canas particularmente afetadas pelo ensombramento, a adoção de esquemas de plantação 

de maior densidade, recorrendo a espécies que apresentem maiores taxas de crescimento (como 

freixos e salgueiros, no caso de intervenções próximas de linhas de água), constitui um fator 

acelerador das intervenções de controlo propriamente ditas. No que respeita a essas, considerando as 

estratégias atrás referidas, haverá que contar com resultados mais rápidos na estratégia agressiva. Os 

seus custos serão contudo superiores.  

Ao nível de impactos sobre o meio e a biodiversidade, há um balanço difícil de fazer porquanto se a 

estratégia agressiva apresenta claramente efeitos negativos mas temporários ao nível da morfologia 

do terreno e do solo, a moderada apresenta um período muito mais alargado de aplicação de 

químicos (que, sendo indispensáveis ao sucesso, por muito que sejam aplicados segundo as melhores 

práticas, revelam sempre efeitos negativos continuados para outras espécies de flora e 

potencialmente para a fauna silvestre, cujo acesso à área intervencionada é de difícil controlo). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que deverá ser aplicada sempre que o problema de invasões 

biológicas seja uma realidade na exploração, complementando e apoiando outros trabalhos de 

conservação. 
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BPG18 – Limpeza e manutenção de galerias ripícolas 

 

 

    

     

Limpeza/manutenção moto-manual de galerias ripícolas (Montemor-o-Novo, Projeto GAPS) 
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A expansão da área de exploração agrícola característica dos meados do século XX, que culmina um 

processo histórico de aumento da produção, reduziu as matas que se desenvolviam junto das linhas de 

água até a uma estreita linha de árvores nas margens ou conduziu mesmo ao seu desaparecimento. 

Este processo tem raízes históricas muito recuadas já que as melhores terras de produção se localizam 

exatamente nos leitos de cheia, quer pela acumulação de solo e nutrientes, quer pela disponibilidade 

de água. 

Atualmente, reconhecendo-se as inúmeras vantagens que a sua conservação envolve, quer 

estritamente do ponto de vista ambiental, quer mesmo na preservação das condições de produção, 

assiste-se a um esforço de requalificação e recuperação das galerias ripícolas.  

Seja como corredor ecológico, proteção face às cheias, reserva alimentar para o gado, fonte de 

produtos diferenciados que podem ser comercializados, e mesmo enquanto elementos fundamentais 

do mosaico agro-silvo-pastoril, as galerias ripícolas são estruturas fundamentais de valorização das 

propriedades. 

Muitos produtores ainda encaram a limpeza e manutenção de linhas de água como uma operação 

destinada a desobstruir o mais possível o canal de circulação da água, favorecendo um escoamento 

rápido. Por essa razão muitas limpezas são executadas recorrendo a meios pesados de intervenção, 

com resultados que se traduzem numa diminuição, ou mesmo erradicação, da vegetação protetora 

das margens.  

Os efeitos deste tipo de limpeza, mais fácil de executar mas nem sempre menos onerosa, traduzem-se 

em diversos problemas para as explorações:  

 diminuição do tempo de retenção da água, com efeitos na presença de cheias e 

encharcamento do solo nas áreas adjacentes,  geralmente as mais produtivas; 

 diminuição da proteção das margens, originando erosão, perda do solo e assoreamento 

progressivo de charcas e albufeiras criados para abeberamento e rega; 

 potenciação do efeito invasor de algumas plantas, como as canas ou acácias, por diminuição 

do ensombramento; 

 degradação das características físicas e químicas da água, com efeito negativos na 

biodiversidade, na produtividade biológica, assim como na disponibilidade de água com 

qualidade para abeberamento; 

 simplificação e empobrecimento dos sistemas agrários e da paisagem, com diminuição da 

produção dos serviços de ecossistema; 

 diminuição das funções de corredor ecológico associadas à existência de galerias ripícolas 

saudáveis e equilibradas. 

As limpezas de linhas de água são necessárias para garantir a sua funcionalidade, mas devem ser 

orientadas por três objetivos fundamentais. Contrariamente às práticas generalizadas por via da 

simplicidade do recurso a máquinas pesadas, as limpezas podem ser plenamente atingidos com 

recursos exclusivo a meios manuais e/ou meios mecânicos simples: 

 retirando resíduos sólidos que possam causar obstruções, como sejam entulhos ou troncos 

mortos; 

 controlando a vegetação exótica, como canas ou acácias, ou diminuindo a presença de 

vegetação em excesso, como as silvas; 

 conduzindo a vegetação ripícola de forma a que desempenhe o seu papel de proteção das 

margens, ensombramento e controlo da vegetação indesejada e permita um escoamento 

equilibrado, quer em situação normal, quer em situação de cheia. 
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Sempre que não existam problemas claramente identificados de conflito entre a manutenção da 

galeria ripícola existente e as necessidades de gestão da linha de água ou da produção na sua 

envolvente, a melhor opção é não intervir e deixar a galeria evoluir naturalmente, procurando 

colmatá-la longitudinalmente, nomeadamente através da do recurso a estacaria direta com estacas 

obtidas a partir das espécies já existentes. 

Muito embora estes objetivos sejam atingidos com recurso a equipas relativamente pequenas de 

pessoal, a prática dos anos recentes tem apontado para soluções que, sendo geralmente mais 

onerosas, são mais fáceis de executar (contratação de serviços de máquinas). No entanto, conforme 

atestam diversos casos em que os trabalhos têm sido executados com recurso a soluções que se 

aproximam das tradicionais (mesmo que envolvendo contratação de equipas externas), os custos 

globais das intervenções baseadas em maior intensidade de mão-de-obra revelam-se custo-eficazes 

constituem uma boa prática que importa fomentar. 

Problemática Associada 

 minimização de problemas de qualidade e quantidade de água disponível; 

 minimização de cheias e inundações nas áreas de baixa, mais produtivas; 

 minimização do assoreamento de charcas e barragens; 

 potenciação do efeito de corredor ecológico associado às galerias ripícolas; 

 potenciação de uma maior biodiversidade e serviços fornecidos pela exploração, através de 

melhores condições de abrigo e alimento para a fauna silvestre (incluindo fauna cinegética). 

Indicações Técnicas 

Para execução deste tipo de medida são necessários apenas trabalhadores não especializados, veículo 

e meios auxiliares. A equipa pode envolver um a dois trabalhadores, dotados de meios mecânicos 

individuais como motosserras, podadoras e roçadoras de grade ou fio. 

A época adequada à execução está geralmente associada ao período do ano em que as plantas estão 

em dormência ou menor atividade, isto é, entre o fim do Outono e o início do abrolhamento na 

Primavera. 

De uma forma geral, a gestão da galeria ripícola deve nortear-se por um conjunto de orientações que 

se relacionam com: 

 preferencialmente, devem ser executadas sem recurso a maquinaria pesada. Ao contrário da 

convicção generalizada, a execução manual destas ações não aumenta os custos unitários da 

operação. Acresce que as operações podem ser executadas neste caso com recurso a pessoal 

interno (desde que com formação no uso de ferramentas mecânicas individuais como as 

referidas), em alturas de menor ocupação dos trabalhadores; 

 conservação e manutenção da vegetação arbustiva, que desempenha funções fundamentais 

de estabilização das margens e de regulação da velocidade de escoamento, sem a eliminar 

mas antes promovendo podas, cortes e desbastes seletivos que permitam apenas reduzir a 

densidade do coberto vegetal que possa estar a prejudicar o escoamento; 

 na decisão de controlo da vegetação que possa estar a criar obstrução excessiva ao 

escoamento deve ter-se sempre em atenção que a diminuição do ensombramento facilita a 

invasão por silvas, canas ou acácias, mais agressivas, podendo o corte excessivo da vegetação 

ter um efeito contrário ao pretendido no escoamento da linha de água; 

 quando necessário pela sua presença, o controlo de vegetação invasora como as canas 

e acácias não pode ser entendido como uma ação que se executa uma vez. Deve 

refletir um esforço de persistência que tem de ser continuado para ter resultados 
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duradouros em termos de uma erradicação efetiva (ver ficha BPG17 - 

Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras); 

 sempre que haja descontinuidades longitudinais, deve promover-se o seu 

adensamento. No caso de galerias de matos como tamargais, loendrais e tamujais, 

pode recorrer-se com sucesso à estacaria direta a partir das proximidades do local a 

intervir, que se enterram na sua maior parte, deixando apenas 5 cm fora da terra, 

assegurando sempre densidades de plantação superiores às pretendidas, para 

colmatar eventuais insucessos. Em alternativa, quando se pretenda resultados mais 

rápidos, poderá recorrer-se à plantação de espécimes produzidos preferencialmente 

em viveiro local (ver ficha BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones); 

 quando haja incompatibilidades entre a conservação e manutenção de uma galeria 

bem desenvolvida e a presença de gado (p.e. para abeberamento ou atravessamento), 

deve prever-se a instalação de vedações permanentes, longitudinais ao curso de água, 

pontualmente interrompidas por espaços especificamente destinados a esses fins, 

onde a galeria pode ser interrompida ou mantida em menor densidade (e, quando 

necessário, se instalem protetores individuais). 

No que respeita às espécies a utilizar nas ações de adensamento e recuperação de galerias de matos, 

haverá que considerar prioritariamente o uso das que no seu estado ótimo surgiriam em maior 

frequência (ver fichas de matos relativas a loendrais, tamargais e tamujais), mesmo que, por via da 

degradação, não seja essa a situação verificada. Neste contexto, de salientar a existência de muita 

bibliografia específica associada à recuperação de galerias como as existentes na ITIZRNA, destacando-

se pelo seu interesse as que se identificam na secção aplicável, sob o item “Galerias Ripícolas”, neste 

mesmo Guião. 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista cuja aplicação requer normalmente o apoio de outras boas 

práticas, satisfazendo a necessidade de outras, aqui se incluindo: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 

 BPG9 - Utilização de Protetores Individuais 

 BPG10 - Propagação e plantação de espécies autóctones 

 BPG17 - Controlo/Erradicação de Exóticas Invasoras 
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BPG19 - Manutenção e conservação de abrigos de 
morcegos 
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Do ponto de vista genérico, a conservação das várias espécies de morcegos passa essencialmente pela 

manutenção de condições de alimentação e abrigo adequadas às suas necessidades. Relativamente às 

primeiras, as medidas de gestão direcionadas para a manutenção/conservação dos habitats de 

alimentação permitem geralmente assegurar uma base adequada à satisfação das necessidades das 

populações de morcegos (neste contexto, aconselha-se a consulta das fichas BPG2 - Promoção de 

mosaico, BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água e BPG18 - Limpeza e manutenção 

de galerias ripícolas). 

Com particular relevo para os níveis de rentabilidade das explorações agrícolas, pecuárias e florestais, 

de salientar a importância frequentemente menosprezada da atividade destes excelentes caçadores 

no combate a pragas de insetos que afetam a produtividade dos recursos existentes. Não existindo 

referências à quantificação local destes benefícios, eles apresentam-se globalmente como um dos 

“serviços” mais importantes que os morcegos insectívoros “disponibilizam” à sociedade, reduzindo as 

necessidades de investimento associadas a medidas adicionais para proteção dessas ameaças. 

Para abrigo, as espécies presentes na área abrangida pela ITIZRNA utilizam minas descativadas e 

cavidades, edifícios abandonados ou pouco frequentados pelo homem (p.e. currais e malhadas) e 

ainda árvores de maior porte e idade. Os abrigos conhecidos nem sempre são ocupados ao longo de 

todo o ano, existindo alguns que são preferencialmente utilizados no período de hibernação e outros 

que são mais importantes em período de criação. A sua localização poderá ser aferida em contacto 

com o ICNF.  

As medidas de manutenção e conservação dos abrigos podem contemplar, consoante as necessidades 

e o tipo de abrigo: 

 limpeza da vegetação arbustiva e matos que obstruam as entradas de minas, grutas e 

cavidades, com recurso a trabalhos manuais e ferramentas simples. Esta boa prática deverá 

ser aplicada, no tempo, com regularidade adequada a assegurar objetivos de livre 

movimentação/voo por parte dos morcegos que utilizem o abrigo; 

 eventual vedação das entradas ou espaços envolventes de minas, grutas e cavidades, no 

sentido de evitar a intrusão pelo homem ou gado, com a consequente perturbação do abrigo 

e riscos de acidentes nos quais se vejam envolvidos pessoas ou animais. Nestes casos, as boas 

práticas envolvem a utilização de vedações com características próprias, que permitam a 

movimentação/passagem dos morcegos (no caso de se pretender vedar entradas de grutas, 

minas e cavidades), incluindo a utilização de gradeamento com espaçamentos específicos. 

Podem ainda envolver, quando custo-eficaz e sobretudo para a proteção da intrusão pelo 

gado, a utilização de cercas e outro tipo de vedações perimetrais, de caráter permanente, em 

torno de um perímetro de proteção cuja gestão seja mais fácil de assegurar do que a entrada 

propriamente dita; 

 obras destinadas à reparação/conservação, no caso específico de abrigos em edifícios 

(geralmente pouco utilizados),  no sentido da manutenção de condições que permitam a 

compatibilização do uso humano com as funções de abrigo à(s) espécie(s) detetadas, 

incluindo reparações de telhados, estruturas internas e outras necessárias a atingir aqueles 

objetivos; 

 seleção e manutenção de exemplares arbóreos de maior porte e/ou de maior idade que 

ocorram nos povoamentos florestais e/ou no seio de matos e matagais, especialmente nas 

áreas em que se tenha registado a presença de morcegos arborícolas.  
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Às medidas atrás referidas poderá associar-se, quando a disponibilidade abrigos seja escassa, a 

construção/colocação de caixas-abrigo próprias, destinadas a promover a criação de outras condições 

para além das proporcionadas pelos elementos naturais e construídos já existentes. 

 
Problemática Associada 

 minimização da perturbação de abrigos de morcegos; 

 minimização de acidentes com gado e população; 

 compatibilização com pastoreio; 

 manutenção de condições favoráveis à existência e conservação de morcegos, e aos 

correspondentes benefícios sobre pragas agrícolas, pecuárias e florestais. 

Indicações Técnicas 

Com exceção dos trabalhos relativos à limpeza de vegetação arbustiva, todas as restantes devem ser 

objeto de apoio à definição e de acompanhamento por equipas técnicas especializadas, como as que o 

ICNF disponibiliza para esse fim. 

Para implementação de qualquer das medidas são necessários apenas trabalhadores não 

especializados, veículo e meios auxiliares. Dependendo da estrutura da exploração poderá haver 

necessidade de recurso a fornecimentos externos em áreas associadas à serralharia (para execução de 

vedações de entradas em minas e cavidades), carpintaria (p.e. construção de caixas-abrigo e/ou 

reparação de estruturas/forros de telhados) ou construção civil (instalação de vedações e obras de 

recuperação de edifícios). 

A época adequada à implementação está geralmente associada ao período do ano em que os abrigos 

evidenciem menor atividade, o qual coincidirá sempre com o período de Outono/Inverno mas poderá 

também abranger épocas mais alargadas quando se trate de abrigos de hibernação.  

De uma forma geral, a implementação deste tipo medidas de requer: 

 no caso da limpeza de vegetação arbustiva, o recurso preferencial a intervenções não 

mecanizadas, com utilização de ferramentas de corte manual e a não aplicação de herbicidas 

(análogas às recomendadas para galerias ripícolas, sobre as quais incide a ficha específica da 

BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas); 

 quando se pretenda assegurar a exclusão de acesso de gado em área envolvente, a adoção de 

boas práticas associadas à instalação/adaptação de vedações, incluindo sempre que possível 

a aplicação da recomendação de não aplicação de fiadas de arame farpado na parte superior 

da vedação (ver ficha específica BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes); 

 no caso de trabalhos relacionados com a vedação de entradas em minas e cavidades e/ou de 

obras de recuperação/reconstrução de edifícios tradicionais, implementação das 

recomendações técnicas e construtivas definidas pela equipa de especialistas consultados  

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que deverá ser aplicada em articulação com medidas que 

atuem sobre os habitats de alimentação, incluindo em especial: 

 BPG2 - Promoção de mosaico 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água 

 BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas 
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BPG20 - Proteção de ninhos de rapinas 
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Algumas grandes aves de rapina e necrófagas que dependem de matos e matagais são extremamente 

sensíveis à atividade humana durante o período de nidificação e criação da sua prole, que decorre 

desde finais do Inverno até ao início do Verão. Quando incomodadas durante estes meses podem 

abandonar os ovos ou as crias, aumentando as taxas de mortalidade. Nesse período, nos espaços onde 

estas espécies nidificam e na sua envolvente próxima constitui boa prática a redução ao mínimo das 

intervenções, evitando tratamentos silvícolas, adiantando-os ou atrasando-os face às épocas normais 

de execução.  

A simples presença de ninho de aves de rapina ou de cegonha-negra não deve contudo impedir os 

tratamentos agro-florestais necessários à manutenção, exploração e conservação dos povoamentos 

existentes; de fato, é deles e do refúgio e alimentação que proporcionam diretamente ou às presas 

destas aves que depende também a sua conservação. Como única exceção, de salientar apenas o 

corte/abate das árvores onde os ninhos se encontrem ou de outras na proximidade que, na queda, as 

possam afetar. 

A adoção de medidas de proteção a ninhos envolve assim, sobretudo, a sensibilização dos 

trabalhadores e a calendarização/reprogramação da execução de atividades suscetíveis de perturbar a 

nidificação e procriação, ao longo de períodos críticos curtos e numa envolvente ao ninho que é 

variável consoante a espécie mas que normalmente não é superior a 1 ha, área que na maioria das 

explorações do território da ITIZRNA é geralmente residual. 

Neste contexto, e atendendo ainda a que é apoiada com medidas específicas que procuram 

compensar estes pequenas alterações de organização e produção, a proteção de ninhos de rapinas 

deve ser efetivamente encarada como uma oportunidade e não como um problema. Quando 

consideradas as oportunidades que potencia, tanto ao nível produtivo (p.e. pelo controlo de pragas e 

doenças em animais, mais facilmente caçados por estas espécies, que assim evitam a sua propagação 

ao efetivo da exploração), como da valorização económica da biodiversidade (p.e. por via da 

possibilidade de promover ou concessionar serviços de observação de aves, de alto valor 

acrescentado, fora das épocas críticas). 

Para potenciar a existência de locais de nidificação, constitui boa prática a conservação, no conjunto 

dos povoamentos florestais e agroflorestais da exploração, de uma representação suficiente de 

grandes árvores (mesmo que velhas ou mortas, quando não sejam suscetíveis de originar problemas 

fitossanitários). Não existindo estudos sobre a densidade adequada deste tipo de árvores, estima-se 

que entre uma a cinco por hectare, distribuídas o mais homogeneamente possível, atendendo 

também às características das árvores, constituirá um objetivo suficiente. 

Problemática Associada 

 minimização da perturbação de ninhos de aves de rapinas e necrófagas; 

 conservação de avaifauna protegida e ameaçada; 

 valorização económica da biodiversidade; 

 manutenção de condições favoráveis à existência e conservação de aves de rapina e 

necrófagas com os correspondentes benefícios produtivos sobre o controlo de pragas 

transmissíveis pela fauna silvestre. 
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Indicações Técnicas 

A boa prática consiste na adoção de medidas de precaução e organização/programação dos trabalhos, 

de forma a evitar intervenções durante o período crítico. Apresenta geralmente resultados positivos, e 

deverá incluir: 

 identificação de locais de existência de ninhos de espécies protegidas e de quais as espécies 

em causa (ver tabela 2.4 do Guião), incluindo nessa prospeção não só os trabalhadores 

internos como a consulta de caçadores que eventualmente frequentem o território da 

exploração, contactos com técnicos do ICNF e/ou equipas científicas com atividade na área e 

a consulta de bases de dados existentes (ver ficha BPG1 - Utilização de cartografia pré-

existente); 

 delimitação, no Plano de Intervenção, do perímetro de proteção a adotar, tendo em conta os 

requisitos de cada espécie (alguma informação na tabela 2.4) ou, na sua ausência, a adoção 

de uma área circular, com pelo menos um raio de 300 m, em projeção horizontal, a partir do 

ninho. Numa perspetiva de apoio ao maneio poderão igualmente adotar-se como referência 

áreas não circulares, que atendam a elementos mais facilmente identificáveis no terreno 

(como caminhos, vedações, cursos de água e outros) mas que incluam então, no seu interior, 

as áreas definidas como círculos mínimos de proteção; 

 sensibilização e formação de funcionários das explorações sobre as espécies-alvo e 

problemática e benefícios associados à sua conservação, incluindo a identificação clara dos 

períodos críticos de “defeso” da realização de atividades regulares da exploração, bem como 

as épocas alternativas previstas para a sua realização. De entre as atividades a considerar 

salientam-se por exemplo os tratamentos florestais, cortes podas e desmatações, 

descortiçamento, uso de máquinas (para lavoura, corte de fenos e vegetação), 

reprogramação de sementeiras e colheitas, uso do fogo controlado e, no geral, o conjunto de 

atividades e práticas necessárias à gestão (incluindo outras boas práticas identificadas neste 

guião) que possam induzir perturbações não desejadas. 

 não cortar as árvores onde se localizam ninhos ou aquelas que, na proximidade destas, 

possam danificá-las ao ser cortadas. Quando tal seja necessário por razões fitossanitárias, 

adotar serviços especializados de arborismo; 

 no caso da retirada da cortiça, que só se pode realizar no verão, deve programar-se de forma 

a deixar para o fim os locais onde se encontram os ninhos. Em todo o caso, se a extração de 

cortiça se realizar quando as crias se encontram no ninho os operários devem reduzir ao 

mínimo atividades na zona, evitando barulhos e movimentos desnecessários; 

 assegurar que os limites da área de proteção são bem conhecidos, eventualmente 

promovendo a sua marcação (p.e. com pintura de pontos de referência existentes ou 

instalação de postes);  

 quando efetivamente necessário restringir o acesso do gado (uma exceção mas não a regra), 

pode recorrer-se à instalação de vedações permanentes. De uma maneira geral o que é 

contudo recomendado o recurso a cercados elétricos, que apenas se ativam nos períodos 

necessários (ver fichas BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes e BPG4 - 

Utilização de cercados elétricos). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que deverá ser equacionada sempre que detetada, na 

exploração, a presença de ninhos de aves de rapina e necrófagas protegidas. Nos períodos críticos, 

deve condicionar a execução de qualquer das outras boas práticas identificadas do Guião, incluindo as 

específicas. Para a sua execução, estabelecem-se sinergias com outras práticas como: 
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 BPG1 - Utilização de cartografia pré-existente 

 BPG4 - Utilização de cercados elétricos 

 BPG5 - Instalação/adaptação de vedações permanentes 
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BPG21 - Fomento de habitat para o lince-ibérico 
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O lince-ibérico (Lynx pardinus), também conhecido como liberne, gato-bravo e lobo-cerval, é um felino 

endémico da Península Ibérica que possui uma distribuição geográfica muito restrita, estando 

atualmente considerado como um dos felinos mais ameaçados do mundo. Em Portugal existem 

registos esporádicos de presença zona Moura/Barrancos e, mais recentemente, registos de um 

individuo isolado em percurso, provavelmente em dispersão a partir das populações espanholas.  

Até ao seculo XIX encontravam-se exemplares desta espécie por toda a Península Ibérica mas, no 

início da década de 40 do século passado com as campanhas do trigo, a intensificação da agricultura 

levou ao desaparecimento de extensas áreas de bosque e mato, habitat de excelência da espécie. 

Complementarmente, o aparecimento da mixomatose e da doença hemorrágica viral (na década de 

50), reduzindo cerca de 90% da população de coelho-bravo, levou ao agravamento da situação, já que 

esta é a principal presa de que se alimenta. Nos anos 70 e 80 as plantações intensivas de eucalipto e 

pinheiro para a indústria da celulose foram mais um fator negativo, conduzindo à redução de mais 

áreas de habitat potencial, que já era escasso. Nos anos 90 apenas se conheciam 45 indivíduos, 

distribuídos pela Serra da Malcata, S. Mamede, Vale do Guadiana, Vale do Sado, serras de Odemira e 

Algarvias.  

O coelho-bravo representa cerca de 80 a 100% da dieta alimentar da espécie, sendo a sua presença 

essencial para a subsistência das populações de lince-ibérico ainda existentes uma vez que caça 

principalmente coelhos doentes, velhos e debilitados, mantendo a sanidade da população de coelhos 

e afastando outros carnívoros que com ele competem e que, no seu conjunto, consomem mais presas. 

Embora em muito menor quantidade, e sobretudo quando o coelho-bravo escasseia, o lince-ibérico 

também se alimenta de aves (perdizes, pegas), pequenos mamíferos (roedores, lebres) e crias ou 

juvenis de ungulados silvestres (veado ou gamo). 

O habitat da espécie caracteriza-se por mosaicos compostos por bosques e matagais densos, 

azinheiras, sobreiros e medronheiros, matos altos onde encontra abrigo e onde se reproduz e, áreas 

mais abertas, clareiras onde persegue e captura as suas presas. A vegetação ribeirinha é também de 

extrema importância para a espécies: para além de proporcionar abrigo e água funciona como 

corredor de ligação entre os diferentes espaços que compõem o seu habitat, reduzindo a 

fragmentação das populações. 

É uma espécie territorial, necessitando machos e fêmeas de extensas áreas para sobreviverem. O 

território de um macho varia entre 4 km
2
 e 20 km

2
 e pode sobrepor-se ao território das fêmeas (de 

tamanho um pouco menor). A sua atividade varia consoante a estação do ano e o seu ritmo diário de 

caça, vigia e espera tem um pico de atividade no crepúsculo (o que pode estar relacionado com a 

atividade da presa ou com a proximidade à vegetação). Não convive com outros carnívoros, como a 

raposa ou o saca-rabos; a luta pelo território termina por vezes na morte do intruso. 

Esta é uma espécie solitária: os machos só procuram as fêmeas na época da reprodução. As fêmeas 

entram no cio entre Janeiro e Fevereiro e após o acasalamento o macho regressa ao seu território 

(não volta a ter contacto com a fêmea nem terá qualquer relação parental com as crias). A fêmea 

procura abrigo (no tronco oco de uma árvore ou numa zona rochosa), longe da perturbação humana e 

perto de alimento e água. Após dois meses de gestação (65 a 72 dias) nascem duas a quatro crias que, 

aos dois meses de idade começam a sair da toca e a acompanhar a sua progenitora, reconhecendo o 

território e aprendendo a caçar. Entre o primeiro e o segundo ano de vida (quando a progenitora entra 

novamente em cio) os jovens dispersam, estabelecendo o seu próprio território, primeiro os machos, 

só depois as fêmeas. 

Para além da deterioração do seu habitat (intensificação da agricultura e da floresta de produção) e 

regressão das populações da sua presa principal, também a construção de grandes infraestruturas 
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(barragens e estradas), o sobre-pastoreio e os incêndios florestais contribuíram para a deterioração e 

fragmentação do habitat do lince ibérico.  

Face à situação de grave declínio da espécie e a ausência quase certa de populações estabelecidas em 

território nacional, o ICNF tem em curso um programa de conservação e recuperação – Programa de 

Ação para a Conservação do lince-ibérico - que envolve a reprodução em cativeiro, sob condições 

controladas, com o qual se perspetiva de futuro dispor de indivíduos para assegurar a sua 

reintrodução em meio natural. Se a reprodução em cativeiro tem sido bem-sucedida, certo é também 

que, para que a reintrodução da espécie seja eficaz, são necessárias uma série de práticas 

conducentes à melhoria das suas condições de sobrevivência, alimentação e reprodução, ou seja, de 

fomento do habitat para a espécie. 

Problemática Associada 

 conservação do lince-ibérico; 

 restabelecimento das populações de coelho-bravo; 

 promoção do mosaico agro-silvo-pastoril e de matagais mediterrânicos. 

Indicações Técnicas 

O fomento de habitat para o lince-ibérico deve incluir, de forma integrada e numa perspetiva 

abrangente e alargada ao território da ITIZRNA: 

 a recuperação de áreas de matagal mediterrânico através da beneficiação de áreas ardidas 

e da conservação e recuperação das áreas de matagal autóctone, com medidas como as 

que, de forma transversal, são abordadas por este Guião (procurando assegurar, 

especialmente, a implementação de paisagens com um mosaico diversificado como as 

abordadas na ficha BPG2 - Promoção de mosaico); 

 reconversão de monoculturas florestais de baixa produtividade para matos, montados e 

bosques autóctones; 

 estabelecimento ou recuperação de corredores ecológicos (incluindo a recuperação e 

conservação de galerias ripícolas, através de medidas como as descritas na ficha 

BPG18 - Limpeza e manutenção de galerias ripícolas). 

Complementarmente, e na consequência das medidas de gestão de habitat como as atrás referidas, 

são recomendáveis medidas ativas destinadas a reforçar e promover as populações de coelho-bravo. 

Estas devem ser de coelhos-bravos spp algirus e a sua origem de locais comprovadamente livres de 

mixomatose e DHV. 

A dieta alimentar do lince-ibérico está estritamente dependente da abundância desta presa, deve 

procurar promover-se as populações desta espécie-presa através de boas práticas relacionadas com a 

criação de melhores condições de abrigo (ver ficha BPG8 - Melhoria de condições de abrigo para o 

coelho-bravo), instalação de manchas de culturas que forneçam alimento ao coelho (ver ficha BPG7 - 

Instalação/manutenção de culturas para a fauna) e da disponibilização de água (ver ficha 

 BPG6 - Instalação/beneficiação de acesso a pontos de água).  

Em casos específicos, poderá ser também adequado promover o repovoamento, em áreas onde o 

coelho-bravo deixou de existir. Contudo, esse tipo de trabalhos deve basear-se em estratégias de 

médio-longo prazo, sempre associados à melhoria das condições de abrigo e alimentação e tendo por 

base boas práticas como o recurso à instalação de cercados de criação e repovoamento, nos quais as 

populações são inicialmente mantidas em expansão e uma vez atingidos níveis de sanidade e 

densidades adequadas, deixadas expandir e colonizar novos territórios. Pontualmente, será também 
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útil controlar surtos de pragas e doenças, bem como as populações de cães e gatos assilvestrados, que 

competem com o lince na alimentação. 

No âmbito do já referido Plano de Acção para a Conservação do lince-ibérico, algumas das áreas do 

território da ITIZRNA são potenciais candidatas a trabalhos de reintrodução. Por esse motivo, urge 

aplicar aqui boas práticas como as referidas. 

Apoiados pelo programa LIFE, os trabalhos e resultados do projeto LINCE- Recuperação do Habitat do 

Lince-ibérico no Sítio Moura/Barrancos, promovido pela Liga para Proteção da Natureza entre 2006 e 

2009 constituem sem dúvida um referencial das boas práticas aplicáveis. O seu sucesso foi aliás 

reconhecido pela União Europeia com a atribuição do galardão Best LIFE Project no ano de 2010. Por 

este motivo, existe muita informação associada ao projeto cuja consulta se recomenda 

(http://www.lpn.pt/Homepage/O-que-fazemos/Projetos/Projetos-Realizados/ ). 

Complementaridade 

Trata-se de uma boa prática generalista que para ser colocada em prática exige uma perspetiva 

integrada de aplicação da maioria das práticas descritas neste Guião, em especial as já referidas ao 

longo desta ficha. 
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Anexo III – Plano Sectorial – Habitats, Objetivos de 

Conservação e Orientações de Gestão 
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p/nq: presente mas com área não identificada/quantificada 

 

Tabela AI.1– Distribuição espacial de matos nos SIC’s e Parques Naturais da ITI-ZRNA (ha).  

Habitats da Diretiva Habitats (fichas SIC, PSRN) 

Código  
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

4020* 1.161 - - 1.944 - - - -   

4030 8.128 1.899 - 3.889 866 240 - -   

5210 1.161 - - - - - p /nq 1.923   

5330 4.645 1.266 1.556 1.458 2.599 4.071 p/nq 1.154   

92D0 - - 622 486 1.299 - 566 7.693   

Total 15.095 3.165 2.178 7.777 4.764 4.311 566 10.770   

Caracterização Agro-Florestal (fichas SIC, PSRN, fonte MADRP para elaboração do PSRN) 

Classe de Uso do Solo  
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

Matos 20.362 3.744 491 4.110 6.246 1.709 8.368 16.661   

Cartografia de Uso do Solo (fichas SIC, PSRN, fonte COS 90) 

Classe de Uso do Solo  
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

Áreas Agro-Silvo-Pastoris 39.269 3.277 2.726 29.914 9.897 14.109 26.134 6.675   

Áreas Agrícolas Arbóreo-
Arbustivas 

13.847 1.769 4.607 2.246 112 2.396 2.590 1.445   

Matos e Pastagens 
Naturais 

12.494 1.490 646 458 1.906 551 1.487 12.286   

General Site Character – Habitat Classes (Standard Data Form, database release 2011) 

Heath, Scrub, Maquis and 
Garrigue, Phygrana 

16.256 1.899 1.556 6.805 2.166 4.071 - 11.539   
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p/nq: presente mas com área não identificada/quantificada 

Tabela AI.2 – Distribuição espacial de matos nas ZPE’s  da ITI-ZRNA (ha).  

Habitats da Diretiva Habitats (fichas ZPE, PSRN/ICNB) 

Código  
Campo 
Maior 

Torre da 
Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

4020* - - - - - - - - - - - - 

4030 - - - - - - p /nq - - - - - 

5210 - - - - - - - - - - p /nq - 

5330 p /nq - - - - - p /nq - - - p /nq - 

92D0 - - - - - - p /nq - - - p /nq - 

             

Caracterização Agro-Florestal (fichas ZPE, PSRN/ICNB, fonte MADRP para elaboração do PSRN) 

Classe de Uso do Solo  
Campo 
Maior 

Torre da 
Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

Matos 185 - - - - - 10.451 - - - 22.320 - 

             

Cartografia de Uso do Solo (fichas ZPE, PSRN/ICNB, fonte COS 90) 

Classe de Uso do Solo  
Campo 
Maior 

Torre da 
Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

Áreas Agro-Silvo-Pastoris 1.482 570 3.334 1664 1738 - 21.340 4.757 1.032 3,994 12.024 1.757 

Áreas Agrícolas Arbóreo-
Arbustivas 

2.147 224 153 68 89 - 1.446 139 149 42 931 - 

Matos e Pastagens 
Naturais 

128 - - - - - 1.997 - - - 18.376 - 

General Site Character – habitat classes (Standard Data Form, database release 2011) 

Heath, Scrub, Maquis 
and Garrigue, Phygrana 

- - - - - - - - - . 38.273 - 
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Tabela AI.3 – Estado de conservação de matos nos SIC’s e Parques Naturais da ITI-ZRNA. Fonte: SDF. (estado de conservação: A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | 
avaliação global do SIC para conservação do habitat: A – excelente, B – bom, C - relevante) 

Habitats da Diretiva Habitats 

Código  
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

4020* C | C - - A | A - - - -   

4030  B | B B | B - B | B A | A B | B - -   

5210 p/nq - - - - - p /nq A | A   

5330 A | A B | B A | A B | B A | A A | A p /nq A | A   

92D0 - - A | A B | B A | A - B | C A | A   

Tabela AI.4 –  Estado de conservação de matos nas ZPE’s  da ITI-ZRNA.  Fonte: SDF. ( estado de conservação: A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | avaliação global do SIC para 
conservação do habitat: A – excelente, B – bom, C - relevante ) 

Habitats da Diretiva Habitats 

Código  
Campo 
Maior 

Torre da 
Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

4020* - - - - - - - - - - - - 

4030 - - - - - - A | A - - - - - 

5210 - - - - - - - - - - A | A - 

5330 A | A - - - - - A | A - - - A | A - 

92D0 - - - - - - A | A - - - A | A - 
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Tabela AI.5 – Orientações de gestão de matos nos SIC’s e Parques Naturais da ITI-ZRNA, por tipo de mato e atividade agropecuária. Fonte: PSRN. 

Orientação de gestão 
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

Agricultura e Pastorícia 

Condicionar a expansão do uso agrícola 

4020pt2 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 
 

4020pt2 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas 4020pt2   4020pt2       

Manter práticas de pastoreio extensivo 4030pt3 4030pt3  4030pt3 4030pt3/pt5 4030pt3     

Adotar práticas de pastoreio específicas 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

92D0 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Condicionar mobilização do solo 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

 
5330pt2/pt3

/pt4/pt6 
  

Salvaguardar de pastoreio   92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3  
92D0pt1/pt2

/pt3 
92D0pt1/pt2

/pt3 
  

Silvicultura 

Condicionar a florestação 

4020pt2 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4020pt2 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Conservar/recuperar vegetação dos estratos 
arbóreo/arbustivo 

      5210pt3 5210pt3   

Adotar práticas silvícolas específicas           

Reduzir o risco de incêndio 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Promover a regeneração natural 5210pt3      5210pt3    

Promover a recuperação dos zimbrais 5210pt3      5210pt3 5210pt3   

Condicionar operações de desmatação 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Impedir a florestação 5210pt3       5210pt3   
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Tabela AI.5 – Orientações de gestão de matos nos SIC’s e Parques Naturais da ITI-ZRNA, por tipo de mato e atividade agropecuária. Fonte: PSRN. 

Orientação de gestão 
São 

Mamede 
Nisa / Lage 

da Prata 
Caia Cabeção 

Moura-
Barrancos 

Monfurado Cabrela Guadiana 
P.N. São 
Mamede 

P.N. do 
Vale do 

Guadiana 

Construção e Infraestruturas 

Condicionar a construção de infraestruturas 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

4030pt3/pt5 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3   

Condicionar a expansão urbano-turística 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

92D0pt1/pt3 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

92D0pt1/pt3 

 

4030pt3/pt5 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

92D0pt1/pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

92D0pt1/pt2
/pt3 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

92D0pt1/pt2
/pt3 

  

Condicionar construção de açudes em zonas sensíveis   92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3  
92D0pt1/pt2

/pt3 
92D0pt1/pt2

/pt3 
  

Condicionar construção de barragens em zonas sensíveis   92D0pt1/pt3 92D0pt2/pt3 92D0pt1/pt3  
92D0pt1/pt2

/pt3 
92D0pt1/pt2

/pt3 
  

Outros usos e atividades 

Condicionar a drenagem    4020pt2       

Condicionar o corte e colheita de espécies 5210pt3      5210pt3 5210pt3   

Ordenar acessibilidades 

4030pt3 

5210pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

92D0pt1/pt3 4030pt3 

4030pt3/pt5 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5210pt3 

5210pt3 

92D0pt1/pt2
/pt3 

  

Interditar circulação de viaturas       5210pt3 5210pt3   

Condicionar intervenções nas margens e leito de linhas 
de água 

  92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3  
92D0pt1/pt2

/pt3 
92D0pt1/pt2

/pt3 
  

Monitorizar, manter/melhorar qualidade da água   
92D0pt1/pt3 

92D0pt1/pt3 92D0pt1/pt3  
92D0pt1/pt2

/pt3 
92D0pt1/pt2

/pt3 
  

Orientações específicas 

Efetuar desmatações seletivas 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Efetuar gestão por fogo controlado  

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

4030pt3/pt5 

5330pt2/pt3/pt4/
pt5/pt6/pt7 

4030pt3 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

5330pt2/pt3
/pt4/pt6 

  

Impedir introdução de espécies exóticas e controlar as 
existentes 

4030pt3 4030pt3 
5330pt2/pt3
/pt4/pt5/pt6

/pt7 

4030pt3 

 
4030pt3/pt5 4030pt3     

Definir zonas de proteção para espécies/habitats        5210pt3   

Condicionar as queimadas 4020pt2   4020pt2       
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Tabela AI.6 – Orientações de gestão de matos nos nas ZPE’s  da ITI-ZRNA por tipo de mato e atividade agropecuária.  Fonte: PSRN. 

Habitats da Diretiva Habitats 

Orientação de gestão  
Campo 
Maior 

Torre 
da 

Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

Agricultura e Pastorícia 

Condicionar a expansão do uso agrícola             

Outros condicionamentos específicos a práticas agrícolas             

Manter práticas de pastoreio extensivo             

Adotar práticas de pastoreio específicas             

Condicionar mobilização do solo           
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Assegurar mosaico do habitat 

5330pt2
/pt3/pt4
/pt5/pt6

/pt7 

           

Silvicultura  

Condicionar a florestação           
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Conservar/recuperar vegetação dos estratos 
arbóreo/arbustivo 

            

Adotar práticas silvícolas específicas             

Reduzir o risco de incêndio       

4030pt3 

5330pt2/pt3/
pt4/pt5/pt6/

pt7 

   
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Promover a regeneração natural           
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Promover a recuperação dos zimbrais             

Condicionar operações de desmatação             

Impedir a florestação             

Manter/melhorar ou promover manchas de montado 
aberto 

          
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
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Tabela AI.6 – Orientações de gestão de matos nos nas ZPE’s  da ITI-ZRNA por tipo de mato e atividade agropecuária.  Fonte: PSRN. 

Habitats da Diretiva Habitats 

Orientação de gestão  
Campo 
Maior 

Torre 
da 

Bolsa 

São 
Vicente 

Monforte Veiros 
Vila 

Fernando 

Moura-
Mourão-

Barrancos 
Reguengos Évora Cuba 

Vale do 
Guadiana 

Piçarras 

Construção e Infraestruturas 

Condicionar a construção de infraestruturas             

Condicionar a expansão urbano-turística             

Outros usos e atividades 

Condicionar a drenagem             

Condicionar o corte e colheita de espécies             

Ordenar acessibilidades             

Interditar circulação de viaturas             

Orientações específicas 

Efetuar desmatações seletivas             

Efetuar gestão por fogo controlado             

Impedir introdução de espécies exóticas e controlar as 
existentes 

          
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Definir zonas de proteção para espécies/habitats             

Condicionar as queimadas             

Promover áreas de matagal mediterrânico       

4030pt3 

5330pt2/pt3/
pt4/pt5/pt6/

pt7 

   
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Conservar/promover sebes, bosquetes e arbustos           
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Restringir o uso de agro-químicos/adotar técnicas 
alternativas 

          
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
 

Conservar/recuperar povoamentos florestais autóctones           
5330pt2/pt3/

pt4/pt6 
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Anexo IV – Plantas com elevado valor associadas a matos 
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Tabela AII.1 – Informação sobre ecologia, valor de conservação e habitat de espécies de plantas com interesse de conservação que, de alguma forma, estão 
associadas às comunidades de matos existentes nos SIC’s e ZPE’s da ITIZRNA. (Fontes: PSRN, FLORA-ON, UTAD) 

Outras espécies com interesse/valor de conservação (fontes: PSRN, flora-on/utad) 

Nome Comum Nome Científico Valor de Conservação Ecologia Habitat D.H. Época Floração 

Desconhecido Cirsium welwitschii 

Só existe (endémica) na 
Península Ibérica.Planta muito 
rara com muito poucas 
populações conhecidas, 
bastante pequenas e isoladas. 

Turfeiras e matos higrófilos, 
em solos arenosos 
encharcados 

4220pt2* abril - junho 

Desconhecido Euphorbia uliginosa 

Só existe (endémica) na 
Península Ibérica. Muito rara 
em toda a sua área de 
distribuição. (Possivelmente 
em risco) Ocorre em 
populações isoladas e com 
poucos indivíduos   

Comunidades herbáceas e 
urzais higrófilos, em 
depressões húmidas 
intradunares, orlas de 
turfeiras e brejos, e outros 
locais de encharcamento 
permanente ou muito 
húmidos, mas 
relativamente quentes. 

4220pt2* julho - agosto 

Desconhecido Genista ancistrocarpa 
Bastante rara em Portugal. 
Populações isoladas e 
dispersas 

Orlas de turfeiras, brejos, 
matos higrófilos em 
substratos arenosos ou 
turfosos, na faixa mais 
costeira do país, ainda que 
por vezes penetrando um 
pouco para o interior. 

4220pt2* fevereiro - abril 

Desconhecido Genista berberidea 
Só existe (endémica) na 

Península Ibérica 

Matos em locais húmidos, 
turfeiras e margens de 
linhas de água. 
Frequentemente em locais 
chuvosos e substratos 
higro-turfosos. 

4220pt2* fevereiro - abril 

Arranha-lobos Genista algarbiensis 
Só existe (endémica) na 

Península Ibérica 

Matos xerofílicos (estevais, 
tojais, sargaçais) em arribas 
litorais e vertentes 
soalheiras. Em substratos 
pedregosos, pobres ou 
esqueléticos, de origem 
calcária ou em arenitos. 

4030pt5 - 

Desconhecido 
Serratula 
estremadurensis 

  5330pt7  

Desconhecido 
Sideritis algarbiensis 
subsp. algarbiensis 

  5330pt7  

Desconhecido 
Sideritis algarbiensis 
subsp. lusitanica 

  5330pt7  

Tojo 
Ulex argenteus subsp. 
Argenteus 

Só existe (endémica) em 
Portugal continental 

Matos de porte médio, 
principalmente sargaçais, 
rosmaninhais e quando 
dominante, tojais. Em 
substratos de origem 
xistosa ou calcários 

descalcificados 

4030pt5 fevereiro - abril 

Desconhecido 
Serratula baetica 
subsp. lusitanica 

Só existe (endémica) em 
Portugal continental 

Clareiras de matos 
mediterrânicos (tomilhais, 
sargaçais, carrascais). Em 
solos geralmente básicos. 

5330pt7 abril-junho 

Desconhecido Viola arborescens 
Ocorre naturalmente neste 

território (autóctone) 

Matos esclerófilos litorais, 
sobre substratos rochosos 
calcários ou areias básicas 

5330pt7 fevereiro - abril 

Desconhecido Ulex erinaceus 
Só existe (endémica) em 

Portugal continental 
Matos xerófilos, em arribas 

litorais calcárias. 
5330pt7  
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Tabela AII.1 – Informação sobre ecologia, valor de conservação e habitat de espécies de plantas com interesse de conservação que, de alguma forma, estão 
associadas às comunidades de matos existentes nos SIC’s e ZPE’s da ITIZRNA. (Fontes: PSRN, FLORA-ON, UTAD) 

Outras espécies com interesse/valor de conservação (fontes: PSRN, flora-on/utad) 

Nome Comum Nome Científico Valor de Conservação Ecologia Habitat D.H. Época Floração 

Desconhecido Ulex densus 
Só existe (endémica) em 

Portugal continental 

Tojais e outros matos, em 
arribas litorais e outros 
locais sempre próximos 

litoral. Preferentemente em 
substrato calcário. 

5330pt7 abril-junho 

Desconhecido Spiranthes aestivalis 
Ocorre naturalmente neste 

território (autóctone) 

Prados na margem e leitos 
pedregosos de cursos de 
água temporários. Menos 

frequentemente em prados 
e urzais húmidos e juncais 

92DO abril-junho 

Desconhecido Festuca duriotagana - 

Comunidades herbáceas, 
em leitos de cheia e 

margens pedregosas de 
cursos de água, em locais 

termófilos. 

92DO - 

Desconhecido Dianthus crassipes Endémica da Península Ibérica 

Em fendas de afloramentos 
rochosos e matos xerofílicos 
abertos, preferentemente 

em xistos 

92DO 
abril-junho 

julho-setembro 

Desconhecido Daucus setifolius 
Ocorre naturalmente neste 

território (autóctone) 

Em clareiras de matos 
degradados, taludes, 

bermas de caminhos, em 
locais pedregosos, 

frequentemente sombrios, 
por vezes em margens de 
rios. Em solos ácidos ou 

ultrabásicos. 

92DO agosto-outubro 

Desconhecido Petrohagia saxifraga 
Ocorre naturalmente neste 

território (autóctone) 

Comunidades rupícolas em 
fendas de rochas ácidas, por 

vezes em prados secos e 
pedregosos 

92DO abril-junho 

 Cardazol, 
Lavapé, Cigarras 

Centaurea gr. ornata 
Ocorre naturalmente neste 

território (autóctone) 

Prados, pastagens e 
clareiras de matos abertos. 

Em locais secos e sobre 
substratos ácidos. 

92DO abril-junho 
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Anexo V – Aves das ZPE da ITIZRNA 
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Tabela AV.1 –  Aves protegidas pela Diretiva Aves existentes nas ZPE da ITIZRNA e avaliação da ZPE para a sua conservação.  Fonte: SDF.  

Legenda | Dimensão da população: A – 15 a 100% da população nacional, B – 2 a 15% da população nacional, C – 0 a 2 % da população nacional, D – população pouco significativa | Estado de Conservação do Habitat e Possibilidades de 

Restauro:  A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | Isolamento das populações locais: A – (quase) isoladas, B – não isoladas mas nas margens da área de distribuição, C – na área de distribuição ) | Valor Global da ZPE para 

conservação da espécie: A – excelente, B – bom, C - significativo 
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Espécies de Aves Dependentes/Associadas a Matos 

Bútio-vespeiro 

Pernis apivorus 

        D    C C B B                                 

Bufo-real 

Bubo bubo 

            C B C B                     B B C A         

Milhafre-preto 

Milvus migrans 

D    D    D    C C C C D    D    D    D    D    C B C B D    D    

Milhafre-real 

Milvus milvus 

C B C C C B C C C B C C C C C B C B C C C B C C     C B C C C B C C     C B C C C B C C 

Abutre-do-egito 

Neophron percnopterus 

            D                        C B A C         

Abutre-preto 

Aegypius monachus 

            A B B A                     D            

Águia-cobreira 

Circaetus gallicus 

        C B C B C B C B                     C B C C         

Águia-sapeira 

Circus aeruginosus 

        C B C B                                     

Tartaranhão-cinzento 

Circus cyaneus 

        C B C B D                        D            

Tartaranhão-caçador 

Circus pygargus 

C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B 

Grifo-comum 

Gyps fulvus 

            C C C C                     D            
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Tabela AV.1 –  Aves protegidas pela Diretiva Aves existentes nas ZPE da ITIZRNA e avaliação da ZPE para a sua conservação.  Fonte: SDF.  

Legenda | Dimensão da população: A – 15 a 100% da população nacional, B – 2 a 15% da população nacional, C – 0 a 2 % da população nacional, D – população pouco significativa | Estado de Conservação do Habitat e Possibilidades de 

Restauro:  A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | Isolamento das populações locais: A – (quase) isoladas, B – não isoladas mas nas margens da área de distribuição, C – na área de distribuição ) | Valor Global da ZPE para 

conservação da espécie: A – excelente, B – bom, C - significativo 
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Espécies de Aves Dependentes/Associadas a Matos 

Águia-calçada 

Hieraaetus pennatus 

        B B C B B B C B                                 

Águia de Bonelli 

Hieraaetus fasciatus 

        C B C B D                        C C C C         

Coruja-do-nabal 

Asio flammeus 

            D                                    

Rolieiro 

Coracias garrulus 

C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B     C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B 

Peneireiro-das-torres 

Falco naumanni 

C C C C B B C A C C C B D                C B C B C B C C A C C A     C B C B 

Esmerilhão 

Falco columbarius 

        D    D                        D            

Calhandra-real 

Melanocorypha calandra 

C A C A C A C A C A C A C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B D    C B C B C A C B 

Calhandrinha-comum 

Calandrella brachydactyla 

C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B 

Noitibó-cinzento 

Caprimulgus europaeus 
        C B C B                                     

Cotovia-montesina 

Galerida theklae 

C B C B C B C B C B C B D    C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B 

Cotovia-arbórea 

Lullula arborea 

D    D    D    D    D    D    D    D    D    C B C B D    D    
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Tabela AV.1 –  Aves protegidas pela Diretiva Aves existentes nas ZPE da ITIZRNA e avaliação da ZPE para a sua conservação.  Fonte: SDF.  

Legenda | Dimensão da população: A – 15 a 100% da população nacional, B – 2 a 15% da população nacional, C – 0 a 2 % da população nacional, D – população pouco significativa | Estado de Conservação do Habitat e Possibilidades de 

Restauro:  A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | Isolamento das populações locais: A – (quase) isoladas, B – não isoladas mas nas margens da área de distribuição, C – na área de distribuição ) | Valor Global da ZPE para 

conservação da espécie: A – excelente, B – bom, C - significativo 
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Espécies de Aves Dependentes/Associadas a Matos 

Petinha-dos-campos 

Anthus campestris 

D        C A C A     C B C B C B C B C B C B C B C B D    D    C B C B C A C B 

Toutinegra-do-mato 

Sylvia undata 

D    D    D    D    D    D    D    D    D    C B C C D    D    

Peneireiro-cinzento 

Elanus caeruleus 

C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B         C B C B C B C B C B C C     C B C B 

Águia-imperial-ibérica 

Aquila helIaca adalberti 

        B B B B D                                    

Falcão peregrino 

Falco peregrinus 

        C C A B C C B B                                 

Outras Espécies de Aves protegidas pela Diretiva Aves 

Águia-pesqueira 

Pandion haliaetus 

        D                            D            

Graça-branca-pequena 

Egretta garzetta 

        C B C B                                     

Cegonha-preta 

Ciconia nigra 
        C B C B B B C A                     C B B C         

Cegonha- branca 

Ciconia ciconia 

C B C C C B C C C B C C C B C B C B C C C B C C C B C C C B C C C B C C B B C B C B C C C B C C 

Grou-comum 

Grus grus 

A B C B     B B B B A A C A                     B B C B         
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Tabela AV.1 –  Aves protegidas pela Diretiva Aves existentes nas ZPE da ITIZRNA e avaliação da ZPE para a sua conservação.  Fonte: SDF.  

Legenda | Dimensão da população: A – 15 a 100% da população nacional, B – 2 a 15% da população nacional, C – 0 a 2 % da população nacional, D – população pouco significativa | Estado de Conservação do Habitat e Possibilidades de 

Restauro:  A – excelente, B – bom, C – reduzido ou degradado | Isolamento das populações locais: A – (quase) isoladas, B – não isoladas mas nas margens da área de distribuição, C – na área de distribuição ) | Valor Global da ZPE para 

conservação da espécie: A – excelente, B – bom, C - significativo 
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Outras Espécies de Aves protegidas pela Diretiva Aves 

Sisão 

Tetrax tetrax 

C B C B B B C B C C C C B B C B C B C C C B C B C A C B C B C B C B C B C B C B C B C B C A C B 

Abetarda 

Otis tarda 

B B C B B B C B B C C C B B C B B B C B B B C B C B C C     B B C B D    B B C B B A C B 

Pernilongo 

Himantopus himantopus 

        C B C C             C B C B                 C B C C 

Alfaiate 

Recurvirostra avosetta 

        D                                        

Alcaravão 

Burhinus oedicnemus 

C B C B C B C B C B C B C A C A C B C B C B C B C B C B C B C B C B C B D    C B C B C B C B 

Perdiz-do-mar 

Glareola pratincola 

    C B C B C B C B C B C B         C B C B         D            

Rolinha-da-praia 

Charadrius alexandrinus 

        C B C C                                     

Tarambola-dourada 

Pluvialis apricaria 

C B C B C B C B C B C B C B C C C B C B C B C B C B C B C B C B     C B C B C B C B C B C B 

Combatente 

Philomachus pugnax 
D        D                                        

Maçarico-bastardo 

Tringa glareola 

        D                                        

Gaivina-de-bico-preto  

Gelochelidon nilotica 

        D                                        
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Anexo VI – Apoios da ITIZRNA 

Os apoios proporcionados pela ITIZRNA dirigem-se, entre outros, à conservação dos matos e valores 

naturais referidos no Capítulo 2. É portanto condição essencial que os produtores os conheçam e 

integrem na gestão da sua propriedade, para o que se aconselha especialmente a leitura daquele 

Capítulo e dos Anexos I, IV e V deste Guião, que complementam a informação nele apresentada.  

Para além desta condição, importa ter em atenção outras condições base da exploração e dos 

compromissos associados aos apoios, para que cada produtor possa tomar conscientemente a decisão 

de prorrogar ou não o uso desses apoios. Dependendo dos apoios a que se candidatou a exploração, 

havia um conjunto de compromissos associados que incluíam a existência de um Plano de Intervenção 

Plurianual (PIP) aprovado pela ELA, com a criação/manutenção de mosaicos que resultem na existência 

de manchas de matos, a proteção da regeneração natural, entre outros que se encontram identificados 

na regulamentação aplicável. 

Os apoios podem integrar diferentes componentes, como seja o apoio silvo-ambiental anual        

“Manutenção de matagais” (€ 45 — até 25 ha; € 30 — superior a 25 ha e até 50 ha), que pode ser 

associado a investimento não produtivo na sua conservação inicial (despesa elegível efetivamente 

realizada, por exemplo dirigida à redução do risco estrutural de incêndio). Da mesma forma ao apoio 

agro-ambiental anual “Restrição de pastoreio e manutenção de núcleos de vegetação” (€ 65 — até 50 

ha; € 40 — superior a 50 ha e até 100 ha; € 15 — superior a 100 ha) pode por exemplo estar associado 

investimento não produtivo em instalação de cercas e vedações.   

Com o novo Quadro PDR2020 já se iniciaram novas estruturas de apoio (http://www.gpp.pt/pdr2020/) 

Apoios silvo-ambientais 

São vários os apoios silvo-ambientais que, de alguma forma, se encontram relacionados com a 

conservação de matos, identificando-se, neste contexto: 

 desde logo, a medida “Manutenção de matagais”, específica para a gestão de matos, que na 

sua regulamentação é disponibilizada a áreas de ocorrência dos habitats 4030, 5210 e 5330 

com uma superfície superior a 1 ha; 

 no caso do habitat 92D0, a medida “Manutenção de galerias ripícolas”, disponível para áreas 

de ocorrência com uma largura mínima de 5 m a contar das margens da linha de água e um 

comprimento mínimo de 100 m, inseridas numa área florestal ou florestada não inferior a 0.50 

ha;  

 no caso de zambujais do subtipo 5330pt6, a medida «Manutenção e beneficiação de floresta 

autóctone» disponível para áreas de ocorrência com uma superfície superior a 0.50 há, desde 

que que a área candidata não se encontre incluída em zona de caça com exploração de caça 

maior; 

 por via indireta, de apoio à conservação de valores naturais associados aos matos, as medidas 

«Habitat de grandes águias», disponível para a proteção da nidificação, e envolvendo 

superfícies com área igual ou superior a 1 ha no raio de 300 metros a partir do ninho, e 

«Manutenção e desenvolvimento do habitat do lince-ibérico», disponível para superfícies 

florestais, com área igual ou superior a 50 ha, incluindo não só matos para refúgio da espécie 

mas também com ocupação herbácea (para alimentação de presas e caça); 

 por último, e no caso específico de matos para os quais o PSRN prevê a necessidade ou 

possibilidade de evolução para bosque (alguns subtipos do habitat 4030, conforme tabela 2.2), 
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poderão ainda ser aplicáveis as medidas «Renovação de povoamentos de Quercus spp. e 

Castanea sativa» e «Biodiversidade florestal — serra de São Mamede»,  possibilidade que 

essa que deverá contudo ser sempre previamente aferida com a ELA. 

Os montantes anuais dos apoios proporcionados pelas medidas referidas são variáveis e encontram-se 

sintetizados na tabela VI.a. 

Tabela VI.a – Montantes e limites de apoio das medidas silvo-ambientais da ITIZRNA.   

Apoio 

 (por hectare/ano) 

Limites 

Manutenção de matagais 

€ 45 até 25 ha 

€ 30 superior a 25 ha e até 50 ha 

Manutenção de galerias ripícolas 

€ 200 até 5 ha 

€ 100 superior a 5 ha e até 25 ha 

€ 50 superior a 25 ha e até 50 ha 

Manutenção e beneficiação de floresta autóctone 

€ 80 até 25 ha 

€ 40 superior a 25 ha e até 50 ha 

Habitat de grandes águias 

€ 60 até 25 ha 

€ 30 superior a 25 ha e até 50 ha; 

Manutenção e desenvolvimento do habitat do lince-ibérico 

€ 60 até 50 ha 

€ 30 superior a 50 ha e até 200 ha 

€ 10 superior a 200 ha 

Renovação de povoamentos de Quercus spp. 

€ 85 até 25 ha 

€ 45 superior a 25 ha e até 50 ha 

€ 15 superior a 50 ha 

Biodiversidade florestal — serra de São Mamede 

€ 80 até 25 ha 

€ 40 superior a 25 ha e até 50 ha 

€ 15 superior a 50 ha 

 

Apoios agro-ambientais 

Para além dos referidos na secção anterior, a ITIZRNA contempla ainda um conjunto de apoios agro-

ambientais nas superfícies agrícolas e de alguma forma, se relacionam com as temáticas deste Guião, 

por alguma das seguintes vias: 

 objetivos mais vastos de manutenção/conservação do mosaico agro-silvo-pastoril no qual os 

matos se inserem; 
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 necessidade de implementação de medidas complementares a algumas das boas práticas de 

gestão direta de matos, aqui se incluindo trabalhos como a instalação de prados permanentes 

ou culturas agrícolas; 

 objetivos específicos direcionados à proteção de núcleos de flora protegida (neste caso 

associados à ocorrência de matos, como as espécies identificadas na tabela 2.3); 

  ou ainda, pela necessidade estrita de cumprimento de alguns compromissos a que os 

beneficiários dessas medidas estão obrigados como a manutenção de um mosaico de matos. 

Naqueles contextos, destacam-se como mais relevantes e potencialmente utilizáveis as medidas: 

 «Extensificação do pastoreio e regeneração do montado», disponível para explorações com 

superfície ocupada por montado, com uma dimensão mínima de 5 ha, onde o grau de cobertura 

do solo pelo copado arbóreo seja superior a 10 %; 

 «Restrição do pastoreio e manutenção de núcleos de vegetação», disponível para superfícies 

ocupadas por espécies de flora protegida, em área agrícola ou agro -florestal, com uma 

dimensão mínima de 5 ha. 

Os montantes anuais dos apoios proporcionados pelas medidas referidas são variáveis e encontram-se 

sintetizados na tabela VI.b 

Tabela VI.b – Montantes e limites de apoio das medidas agro-ambientais da ITIZRNA.   

Apoio 

 (por hectare/ano) 

Limites 

Extensificação do pastoreio e regeneração do montado 

€ 50 até 50 ha 

€ 30 superior a 50 ha e até 100 ha 

€ 15 superior a 100 ha 

Restrição de pastoreio e manutenção de núcleos de vegetação 

€ 65 até 50 ha de Área de Restrição de Pastoreio 

€ 40 superior a 50 ha e até 100 ha de Área de Restrição de Pastoreio 

€ 15 superior a 100 ha de Área de Restrição de Pastoreio 

 

Investimentos Não Produtivos 

Os apoios a investimentos não produtivos incluem vários tipos de investimento com os quais os apoios 

anuais podem ser potenciados (tabelas VI.c e VI.d). Destinam-se a financiar despesas elegíveis 

efetivamente realizadas e são apoiados à taxa de 100 %, com um montante máximo, por beneficiário, no 

conjunto dos pedidos de apoio, de € 30.000. 

Tabela VI.c – Investimentos Não Produtivos associados às Medidas Agro-Ambientais previstas na ITIZRNA. 

Criação ou recuperação de locais de nidificação para peneireiro-das-torres e rolieiro. 

Substituição e correção de cercas não adequadas às aves estepárias. 

Instalação ou recuperação de vedações, cercas e de protetores individuais contra a ação do gado ou da fauna selvagem 

Intervenções de requalificação de galerias ripícolas e sua proteção. 

Recuperação ou reconstrução de estruturas tradicionais desativadas. 

Adensamentos com as espécies alvo. 
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Tabela VI.d – Investimentos Não Produtivos associados às Medidas Silvo-Ambientais previstas na ITIZRNA. 

Investimentos associados à melhoria do habitat para o coelho-bravo. 

Instalação ou recuperação de vedações, cercas e de protetores individuais contra a ação do gado ou da fauna selvagem. 

Adensamentos florestais ou substituição de espécies alvo. 

Intervenções silvícolas de carácter extraordinário, tais como ações de erradicação de plantas invasoras lenhosas. 

Redução do risco estrutural de incêndio. 

Recuperação ou reconstrução de estruturas tradicionais desativadas. 

Intervenções de requalificação de galerias ripícolas e sua proteção. 
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Anexo VII – Custos Indicativos de Orçamentação 

 

 
Custos Unitários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabela AIV.1 – Custos indicativos unitários de referência para o cálculo de custos de boas práticas. 

Pessoal 

Descrição Unidade de 
Cálculo 

Custo 

Encarregado  h 9,50 

Ajudante   h 7,00 

Máquinas 

Carregadoras de lagartas 128 CV h 59,00 

Compactador mixto vibra.auto 16 t h 47,00 

Motoniveladora 135 CV h 49,00 

Trator lagartas 101/130 CV h 52,50 

Trator lagartas 171/190 CV h 69,00 

Trator rodas 101/130 CV h 81,00 

Trator rodas 71/100 CV                                                              h 30,00 

Retro escavadora. 75 CV h 44,00 

Retro escavadora. 100 CV h 50,00 

Materiais 

Armadilha de feromona com lymantria (mariposa-cigana) e processionária 
(lagarta do pinheiro) 

un 
7,30 

Rede electrosoldada zincada 13x13x0,80 (1,5mt) rolo c/25 metros 
 

un 60,50 

Rede ovelheira de nó 1,40mt ( 50 m) un 36,96 

Malha de tripla torção c/ 2m altura un 4,20 

Poste de madeira de pinho (D=10-12cm L=2,5 m) un 11,50 

Tubo protetor polipropileno = 60cm un 0,35 



 

 

174   

 

Custos Agregados 

 
 Tabela AIV.2 – Custos agregados utilizados de boas práticas. 

Descrição Custo Total 

Arranque manual de vegetação lenhosa (1h) 30,00 

Corte de pés de espécies que rebentam por toiça (1ha) 1.055,00 

Criação de áreas corta fogos em montado de azinheiras denso (1ha) 1.265,00 

Criação de áreas corta fogos em pinhais densos (1ha) 1.415,00 

Criação de charca (600m3) 2.900,00 

Criação de refúgio superficial para coelho bravo (1un) 275,00 

Criação de sebes em áreas agrícolas (5h) 1.200,00 

Desmatações em pequenas parcelas (5h)  285,00 

Despredegado/ Construção de abrigos para coelhos (1h) 85,00 

Drenagem de culturas para restaurar ribeiras de alguma importância (5h) 220,00 

Fertilização fosfórica em pastagens (1ha) 68,00 

Florestação de terras agrícolas (400 plantas/hectare) 990,00 

Florestação de terras agrícolas (625 plantas/hectare) 1.550,00 

Florestação de terras agrícolas (815 plantas/hectare) 2.020,00 

Florestação de terras agrícolas com fauna associada (175 plantas/hectare) 435,00 

Florestação de terras agrícolas com fauna associada (205 plantas/hectare) 510,00 

Florestação de terras agrícolas com fauna associada (235 plantas/hectare) 585,00 

Implantação de pastagens permanentes de sequeiro (1ha) 280,00 

Instalação de cercado elétrico (5.000,00 m) 4,085,00 

Instalação de jaulas com armadilhas de feromonas 40,00 

Lavoura com 5m de largura, em 1 Km de ribeira sem vegetação preexistente 100,00 

Mobilização do solo (gradagem e rega) para plantação (5h) 310,00 

Plantação, incluindo 1000 plantas 1.100,00 

Poda de produção de Quercus (1ha) 195,00 

Poda de formação de Quercus (de 400 pés/ha) 48,00 

Proteção de tocas naturais para coelho bravo (1un) 32,00 

Queimada incluindo estabelecimento de medidas protetoras de vigilância até ao desaparecimento 
total dos resíduos (5h) 

50,00 

Realização de Corredores sobre-elevados duplos no limite das parcelas de sementeira (6h) 196,00 

Realização de Corredores sobre-elevados simples no limite das parcelas de sementeira (3h) 98,00 

Reflorestação de terras não agrícolas (625 plantas/hectare) 2.520,00 

Reflorestação de terras não agrícolas (400 plantas/hectare) 1.960,00 

Reflorestação de terras não agrícolas (475 plantas/hectare) 1.650,00 

Utilização de protetores individuais em plantas estabelecidas (1000 un) 485,00 

Vedar/limitar parcela de terreno (30x5m, 70m de comprimento) com malha cinegética 795,00 

Vedar/limitar parcela de terreno (30x5m, 70m de comprimento) com malhasol 785,00 

Vedar/limitar parcela de terreno (30x5m, 70m de comprimento) com rede ovelheira 525,00 


